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مقدمة
الربامج  امل�ساريع من خلل  اإطار عدد من  البحثية يف  االأن�سطة  العديد من  بتنفيذ  واحليوانية  الزراعية  للبحوث  العامة  املديرية  تقوم 

ال�سيا�سات احلكومية  لتوجهات  وفقا  و�سعت  والتي   )2015 – واحليوانية )2011  الزراعية  البحوث  اإ�سرتاتيجية  املعتمدة يف  الرئي�سية 

للبحوث الزراعية واحليوانية الواردة يف اخلطة اخلم�سية الثامنة )2011-2015(. جاءت جميع اأن�سطة البحوث حتت �سعار االأمن الغذائي 

و�سلمة االأغذية والتغري املناخي. وتقوم املراكز والدوائر البحثية حتت مظلة املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بتنفيذ تلك 

الربامج وبالتعاون مع ال�سركاء الوطنيني.

امل�ساريع  بالعديد من  تتعلق  التي  التدريبية واالجتماعات االقليمية  والدورات  العمل  املديرية لعدد من حلقات  2015م تنظيم  �سهد عام 

االقليمية مب�ساركة الباحثني واملخت�سني يف ال�سلطنة ونظرائهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية وال�سديقة وذلك بالتعاون 

مع عدد من املنظمات الدولية واالقليمية ذات العلقة.

برامج   )10( اإطار  يف  خمتلفة  م�ساريع  خلل  من  نفذت  التي  واحليوانية  الزراعية  البحثية  االأن�سطة  نتائج  على  التقرير  هذا  يحتوي 

رئي�سية )بحوث نخيل التمر ، كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة الري، اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية النباتية، حت�سني واإدارة املوارد الوراثية 

احليوانية، االإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية ، بحوث وتنمية املكافحة احليوية ، بحوث اجلودة و �سلمة االأغذية، ا�ستخدامات املياه الغري 

تكون  اأن  نتمنى  امل�ساندة(.  اخلدمات  وبرنامج  احليوانية  للرثوة  املنقولة  واالأمرا�س  االأوبئة  مراقبة  الزراعي،  االإنتاج  اأجل  من  تقليدية 

املعلومات املن�سورة يف هذا التقرير مفيدة جلميع القراء ذوي العلقة بالزراعة و الرثوة احليوانية والعلماء وطلب واأ�ساتذة اجلامعات 

و�سناع القرار يف خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة.

ان هذه االإجنازات البحثية مل تكن لرتى النور لوال الدعم املبا�سر وغري املبا�سر املقدم من العديد من ال�سخ�سيات واملنظمات والهيئات 

البحثية. ويف هذا االإطار فاإننا نخ�س ال�سكر والتقدير ملعايل الدكتور فوؤاد بن جعفر ال�ساجواين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية املوقر 

و�سعادة الدكتور اأحمد بن نا�سر البكري وكيل الوزارة للزراعة، لدعمهما املتوا�سل جلميع االأن�سطة البحثية وتطوير القدرات يف املديرية 

واالإدارات  واملديريات  الوزارة  عام  ديوان  يف  املعنية  املركزية  باملديريات  للزملء  كذلك  وال�سكر  واحليوانية.  الزراعية  للبحوث  العامة 

الزراعية مبحافظات ال�سلطنة املختلفة على م�ساهمتهم الفعالة يف تنفيذ االأن�سطة البحثية.

وال�سكر مو�سول للمنظمات الدولية مثل منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 

اأفريقيا  و�سمال  االأدنى  ال�سرق  يف  الزراعية  البحوث  موؤ�س�سات  واإحتاد  )اإكبا(  امللحية  للزراعة  الدويل  واملركز  )اإيكاردا(  اجلافة 

احليوي  التنوع  ومنظمة  )اأك�ساد(  القاحلة  االأرا�سي  الزراعية يف  للبحوث  العربي  الزراعية واملركز  للتنمية  العربية  )اأرينينا( واملنظمة 

وتطوير  وبناء  واخلدمات اال�ست�سارية  الدعم  على  )اليوبوف(  النباتية  للم�ستنبطات  الدويل  واملجل�س  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة 

القدرات الوطنية. كما ن�سكر املخت�سني بوزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه ووزارة البيئة وال�سوؤون املناخية و�سوؤون البلط ال�سلطاين 

وديوان البلط ال�سلطاين وجامعة ال�سلطان قابو�س وجمل�س البحث العلمي و�سندوق التنمية الزراعية وال�سمكية ومكتب التقنية النووية 

ال�سلمية بوزارة اخلارجية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س. 

تقديرًا  2015م  والوطنية يف عام  العاملية  بع�س اجلوائز  املديرية قد ح�سلوا على  الباحثني يف  اأن عدد من  اإىل  االإ�سارة  يفوتني  ال  كما 

لبحوثهم عالية اجلودة فلهم مني جزيل ال�سكر واإىل مزيد من االإجنازات خلل االأعوام القادمة باإذن اهلل تعاىل. و يف اخلتام اأود اأن اأتقدم 

بخال�س ال�سكر والتقدير الأع�ساء اللجنة العلمية وللخرباء والباحثني و الفنيني وجميع العاملني يف املقر الرئي�سي للمديرية العامة للبحوث 

الزراعية واحليوانية بالرمي�س ومركزي بحوث ال�سحة احليوانية واالنتاج احليواين والدوائر البحثية باملحافظات جلهدهم املبا�سر وغري 

املبا�سر يف تنفيذ االأن�سطة البحثية �سائًل املوىل عز وجل اأن يوفق اجلميع خلدمة هذا البلد العزيز يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�سرة 

�ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم )حفظه اهلل و رعاه(. 

الدكتور/ حمود بن دروي�ض بن �سامل احل�سني 

مدير عام البحـــوث الزراعيـــة و احليوانيـة
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املكافحــة احليويــة ملر�ــض ذبــول النخيــل الــذي ي�سببــه فطــر 

احليــوي  الفطــر  با�ستخــدام   Ceratocystis radicicola

Trichoderma harzianum

 Trichoderma harzianum ي�ستخدم فطر الرتايكودرما هارزيامن

يف املكافح���ة احليوية الأمرا�س الرتبة يف كثري من دول العامل. توجد 

يف �سلطن���ة عم���ان العدي���د من اأمرا����س الرتبة التي ت�سب���ب خ�سائر 

اقت�سادي���ة يف بع����س املحا�سي���ل املهمة مث���ل ذبول اخلي���ار، واملوت 

املفاج���ئ لل�سم���ام وذب���ول النخي���ل واللفحة ال�س���وداء ال���ذي ي�سببه 

 .Ceratocystis radicicola فط���ر �سرياتو�سي�ست����س رادي�سيك���وال 

وق���د مت درا�سة الو�سائ���ل الكيميائية امل�ستخدم���ة يف مكافحة املر�س 

املتمثل���ة يف املبيدات الفطرية واأعطت نتائج جيدة عندما طبقت مع 

العمليات الزراعية ال�سرورية للنخلة. مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام 

 Trichoderma عزلتني من الفط���ر احليوي ترايكودرما هارزي���امن

العزلت���ني  وكل  جتاري���ة(  وعزل���ة  حملي���ة  )عزل���ة   harzianum

اأعط���ى نتائ���ج يف مكافح���ة فط���ر ال�سرياتو�سي�ست����س ولك���ن العزلة 

التجارية اأعط���ت نتائج اأف�سل. اأو�سحت النتائ���ج اأنه يجب اأن تكون 

املعامل���ة بالفطر احليوي ترايكودرما قب���ل املعاملة بالفطر املمر�س 

�سرياتو�سي�ست����س االأمر الذي يظهر اأن ه���ذا الفطر احليوي له تاأثري 

وقائي ولي�س تاأثري علجي. اجلدير بالذكر اأن بع�س املراجع اأ�سارت 

اإىل اأن له���ذا الفطر تاأثري حمفز للنمو يف النباتات املعاملة اإال اأنه مل 

يلحظ ذلك من خلل نتائج هذه الدرا�سة )�سورة 2-1(.

�صورة 1)اأ( و)ب(. منظر عام للتجربة قبل )اأ( وبعد املعاملة )ب( 

Trichoderma بـ

2 )اأ( و)ب(. ف�صيلـــة �صليمـــة )اأ( وف�صيلـــة م�صابـــة يف  �صـــورة 

Trichoderma جتربة املعاملة )ب( بـ

 Batrachedra amydraula تاأثري املبيدات املختلفة على ح�سرة احلمرية

تعترب ح�س���رة احلم���رية )Batrachedra amydraula Meyrick( من 

اأهم االآفات التي ت�سي���ب ثمار نخيل التمر يف �سلطنة عمان، حيث تقوم 

ه���ذه احل�سرة بو�س���ع بي�سها على الثمار، وعندم���ا تخرج الريقات تقوم 

بنخ���ر الثمار واإف�ساده���ا وبالتايل يوؤدي ذلك اإىل تيب����س الثمار. و يتغري 

لون الثم���ار امل�سابة اإىل اللون البني وتبقى الثم���رة امل�سابة معلقة على 

ال�سم���راخ الثمري، بحيث تقوم يرق���ة ح�سرة احلمرية بربط الثمرة قبل 

الدخ���ول اليها بال�سمراخ الثمري وذل���ك عن طريق ن�سج خيوط حريرية 

بني الثم���رة وال�سمراخ الثم���ري. لذلك ي�سهل ملحظ���ة الثمار امل�سابة 

وه���ي معلقة على ال�سماريخ. توؤدي االإ�ساب���ة بح�سرة احلمرية اإىل تقليل 

االإنت���اج يف اأ�سج���ار نخي���ل التم���ر بن�سب ق���د ت�س���ل اإىل 70% ويف بع�س 

االأحي���ان اإىل خ�سار املح�س���ول باأكمله. وتعترب املبي���دات احل�سرية اأحد 

احلل���ول امل�ستخدم���ة ملكافحة هذه احل�س���رة، حيث مت جترب���ة عدد من 

املبيدات احل�سرية �سد هذه االآفه ومت التو�سية باإ�ستخدام املبيدات ذات 

الكفاءة العالية يف احلد من تاأثري احل�سرة على املح�سول. كذلك هناك 

حاج���ة لتقييم عدد اأكرب م���ن املبيدات لتوفري بدائل م���ن املبيدات ذات 

كفاءة عالية و�سمية قليلة يف مكافحة ح�سرة احلمرية. مت اإختيار مزرعة 

نخيل توجد بها ا�سابة �سديدة بح�سرة احلمرية. الدرا�سة متت يف والية 

ب���ركاء مبحافظة جن���وب الباطنة، حيث مت تقييم خم�س���ة اأنواع خمتلفه 

  Sumi-Alpha) من املبيدات احل�سرية، وهي كالتايل: مبيد �سومي األفا

5EC (Esfenvalerate بجرع���ة 1.0 مل/ل���رت م���اء ومبيد فريتيمك 

)EC (Abamectin( 18 Vertemic( بجرعة 0.5 مل/لرت ماء ومبيد 

تري�سر ))Treacer 48SC (Spinosad( بجرعة 0.27 مل/لرت ماء، 

 spores/g 1010 X 1 )وفط���ر البوفاريا با�سيانا )م�سح���وق قابل للبلل

 X 2.1 )بجرع���ة 5.3 جم/ل���رت ماء و فط���ر البوفاريا با�سيان���ا )�سائل

spores/L 1013 بجرعة 21.2 مل/لرت ماء. مت حتديد كفاءة املبيدات 

الربنامج الرئي�سي 1. برنامج بحوث نخيل التمر

امل�سروع 1-1. الإدارة املتكاملة لآفات واأمرا�ض النخيل
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تقييم كفــاءة املبيدات احل�سرية �سد ح�سرة دوبا�ض النخيل عن 

طريق الر�ض اجلوي خلل اجليل الربيعي 2015

تعت����رب ح�سرة دوبا�س النخيل من اأهم االآف����ات احل�سرية التي ت�سيب 

اأ�سجار نخيل التمر يف �سلطن����ة عمان، حيث تقوم احل�سرة باأطوارها 

املختلفة باإمت�سا�س الع�سارة النباتية واإفراز الندوة الع�سلية بكميات 

غزيرة على الثمار واأ�سطح االأوراق. يوؤدي تراكم الندوة الع�سلية على 

اأوراق النب����ات اإىل تراك����م الغب����ار ومنو العفن االأ�س����ود، وهو ما يوؤدي 

اإىل خف�����س التمثيل ال�سوئي للنبات ع����ن طريق حجب اأ�سعة ال�سم�س 

وبالتايل تقل جودة االإثم����ار والت�سويق للنخلة واإ�سعافها. تهدف هذه 

التجربة اإىل درا�سة كفاءة ثلثة مبيدات خمتلفة �سد ح�سرة دوبا�س 

النخيل عن طريق الر�س اجلوي خلل اجليل الربيعي لعام 2015.

مت تنفي����ذ التجارب احلقلية لتقييم كفاءة ثلث����ة مبيدات �سد ح�سرة دوبا�س 

)�س����ورة 4( النخي����ل خلل االأ�سب����وع االأخري من �سهر مار�����س 2015. مت ر�س 

املبي����دات باإ�ستخ����دام طائرة هليكوب����رت جمهزة بب�ساب����ري ذات دوران عايل، 

وذل����ك لتحويل املبيد اإىل ذرات متناهي����ة ال�سغر. مت تنفيذ التجارب يف قرى 

�س�دي����دة االإ�س�ابة بواليتي نزوى واحلم����راء مبحافظة الداخلية، وواليتي نخل 

والعواب����ي مبحافظ����ة جنوب الباطن����ة. كذلك مت حتديد ع�س����ر نخلت كبرية 

متباع����دة وب�س����ورة ع�سوائية يف كل موقع، ثم مت تقدي����ر عدد قطرات الندوة 

الع�سلي����ة قب����ل الر�س ل����كل نخل����ة با�ستخ����دام اأوراق ح�سا�سة للم����اء مو�سوعة 

داخل اأطباق برتية مفتوحة، بحيث مت و�سعها يف كل جهة من اجلهات االأربع 

امل�ستخدمة بح�ساب الفرق بني عدد الثمار امل�سابة بح�سرة احلمرية يف 

املعام���لت املختلفة )�سورة 3)، حيث مت تطبيق نظام التوزيع الع�سوائي 

املتكام���ل. اأثبتت النتائج تف���وق مبيدات كل من �سوم���ي األفا وتري�سر يف 

خف����س ن�سبة االإ�سابة بع���د الر�س، حيث اأعطى مبي���د �سومي األفا ن�سب 

تخفي����س يف ع���دد الثم���ار امل�ساب���ة بلغ���ت 62.5% و 85.9% و %90.8 

و83.8% بع���د 7 و 14و 21 و28 ي���وم على الت���وايل. واأعطى مبيد تري�سر 

ن�سب تخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة بلغت 61.1% و 84.4% و %92.2 

و98.6% بع���د 7 و14و 21 و28 يوم على التوايل، ثم ياأتي بعد ذلك مبيد 

كام 1 والذي اأعطى تخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة بن�سب بلغت %59.7 

و 71.1% و 40.4% و 2.70% بع���د 7 و14 و21 و28 ي���وم عل���ى الت���وايل، 

يف ح���ني اأعطى مبيد فريتيم���ك )EC 18 Vertemic( تخفي�س يف عدد 

الثم���ار امل�ساب���ة بن�س���ب بلغ���ت 34.7% و 43.8% و 44.0% و -%27.0 

بع���د 7 و14 و21 و28 يوم على الت���وايل. واأخريا اأعطى مبيد كام 2 ن�سب 

تخفي����س يف عدد الثمار امل�سابة بلغت -36.1% و -76.6% و -%11.9 

و-73.0% بعد 7 و 14و 21 و28 يوم على التوايل. اأو�سحت النتائج تفوق 

مبي���د �سوم���ي األف���ا )Sumi-Alpha 5EC Esfenvalerate( بجرعة 

 (Treacer 48SC (Spinosad(( تري�س���ر  ومبي���د  مل/ل���رت،   1.0

بجرع���ة 0.27 مل/لرت م���اء يف تخفي�س ع���دد الثم���ار امل�سابة مقارنة 

باملبيدات الثلثة االأخرى امل�ستخدمة يف الدرا�سة.

�صورة 3. متور م�صابة باحلمرية

امل�سروع 1-2 الإدارة املتكاملة حل�سرة الدوبا�ض و�سو�سة النخيل احلمراء

للنخلة )�س����رق، غرب، �سمال، جنوب( وعلى بعد حوايل 1.5 مرتًا من جذع 

النخل����ة، وتركه����ا ملدة �ساعتني ابتداء م����ن ال�ساعة الثامن����ة �سباحًا، ومن ثم 

جمعها وح�ساب عدد قطرات الندوة الع�سلية املت�ساقطة عليها. كما مت تقدير 

فعالية املبيدات بعد الر�س مبدة 3 و7 و10 و14 يوما. وقد اأجري ح�ساب عدد 

قط����رات الندوة الع�سلية بعد الر�����س بنف�س الطريقة والوقت التي اأجريت فيه 

قب����ل الر�س، وعلى نف�����س اأ�سجار النخيل التي مت حتديده����ا قبل الر�س. ومن 

ع����دد قطرات الن����دوة الع�سلية قبل وبعد الر�س ومقارنته����ا بو�سع االإ�سابة يف 

موق����ع ال�ساه����د )دون الر�س اأو ا�ستخدام املاء(، مت ح�س����اب ن�سبة التخفي�س 

يف ع����دد القطرات وبالتايل حتديد فعالية املبيد �سد ح�سرة دوبا�س النخيل. 

اإ�ساف����ة اإىل ذل����ك، فقد مت حتدي����د ع�سر نخلت �سغ����رية متباعدة وب�سورة 

ع�سوائية يف كل موقع ومنها مت اختيار �سعفتان من كل نخلة �سغرية وبعد ذلك 

مت ح�س����اب عدد اأف����راد ح�سرة الدوبا�س على ع�سري����ن خو�سة من كل �سعفة. 

كم����ا مت تقدير عدد احل�سرات قبل املعاملة وبعد املعاملة مبدة 3 و7 و10 و14 

يوما. وقد مت ح�ساب عدد اأفراد ح�سرة الدوبا�س )�سورة 4( بنف�س الطريقة 

الت����ي اأجريت فيه قبل الر�س، وعلى نف�س النخيل ال�سغرية التي مت حتديدها 

قب����ل الر�����س. ومن عدد اأف����راد ح�سرة الدوبا�����س قبل وبعد الر�����س ومقارنتها 

بو�سع االإ�سابة يف موقع ال�ساهد )دون الر�س اأو ا�ستخدام املاء(، ومت ح�ساب 

ن�سبة التخفي�س يف عدد احل�سرات وبالتايل حتديد فعالية املبيد �سد ح�سرة 

دوبا�س النخيل. املبيدات الثلثة التي مت اإ�ستخدامها يف الر�س هي: فيفانون 

ماتريك�س����ني   ،)ULV Bifenthrin(  %1.5 تل�ست����ار   ،)ULV Malathion(

2.4% ي����و ال يف )Oxymatrine(. مت ر�����س املبي����دات الثلث����ة بجرعة 1.5 
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لرت/ف����دان. اأ�س����ارت النتائج اإىل تف����وق مبيدات كل من تل�ست����ار وفيفانون يف 

خف�����س قطرات الندوة الع�سلي����ة وكذلك اأعداد احلوريات بع����د الر�س، حيث 

كانت ن�سب التخفي�س للمبيدين اأعلى من 90% يف املحافظتني. يتطلب خلل 

االأجيال القادمة اإجراء درا�سات متخ�س�سة لرفع كفاءة تو�سيل املبيدات اإىل 

جميع اأ�سطح �سعف النخيل اأثناء عملية الر�س اجلوي حل�سرة دوبا�س النخيل.

�صورة 4 )اأ( و)ب(. الر�س اجلوي ملكافحة ح�صرة الدوبا�س )اأ( 

وح�صرات الدوبا�س على �صعف النخيل )ب(

 )FYFANON 96.5% ULV( تقييم كفــاءة مبيد امللثيــون

والبايفنرثيــن )TALSTAR 2% ULV(علــى ح�سرة دوبا�ض 

النخيل للجيل الربيعي 2015م

تعت����رب ح�سرة دوبا�����س النخيل من اأخطر احل�س����رات الثاقبة املا�سة التي 

ت�سيب اأ�سجار النخيل يف �سلطنة عمان ويف منطقة اخلليج العربي ب�سكل 

ع����ام، ملا ت�سببه من اأ�سرار على اأ�سج����ار النخيل واملح�سول ال�سنوي لها، 

االأمر الذي تطّلب بذل جهود حثيثة ملكافحتها با�ستخدام مبيدات خمتلفة. 

 FYFANON( ته����دف ه����ذه الدرا�سة اإىل تقيي����م كفاءة مبيد امللثي����ون

ULV %96.5( والبايفنرثي����ن )TALSTAR 2% ULV( على عينات من 

ح�سرة دوبا�س النخيل للجيل الربيعي 2015م، وقد جمعت هذه احل�سرات 

من ث����لث حمافظات يف ال�سلطنة وهي الربميي )قرية الوا�سط يف والية 

الربميي(، الداخلية )قرية العيينة يف والية �سمائل، قرية القلعة يف والية 

احلم����راء(، جن����وب الباطنة )قريتي ال�سبيخاء والث����وارة يف والية نخل، 

وقري����ة فلج بن����ي خزير يف والية العواب����ي(. مت تربية ه����ذه احل�سرات يف 

ف�سائل نخيل داخ����ل اأقفا�س وغرف خا�سة يف درجة حرارة تراوحت بني 

25-27 °م. مت عم����ل جتارب التقييم احلي����وي با�ستخدام ثلثة مكررات 

ل����كل تركيز من املبي����دات، وكانت الرتاكيز امل�ستخدم����ة كالتايل 1.00 و 

0.50 و 0.250 و 0.0313 ج����زء م����ن مليون. مت و�س����ع )1( مليلرت من 

كل تركي����ز ل����كل طبق ب����رتي، بواق����ع )10( ح�سرات متجان�س����ة يف العمر 

)االأط����وار( داخل الطبق ل����كل معاملة. وبعد 24 �ساعة مت ت�سجيل النتائج 

وح�س����اب اجلرع����ة القاتلة لن�س����ف العدد )LC50( با�ستخ����دام برنامج 

MiniTab17. اأظه����رت النتائج ح�سا�سية متباينة حل�سرات الدوبا�س من 

  LC50( حيث التاأثري، حيث اأعط����ى امللثيون اأكرب قيمة للجرعة القاتلة

0.727ppm) من احل�سرات التي مت اأخذها من قرية العيينة والتي كانت 

 (RR( ن�سبة مقاومتها ح����وايل 3.320 ثم قرية الوا�سط مبعدل مقاومة

= 3.174، اأما باقي املناطق فقد اأظهرت احل�سرات فيها ح�سا�سية اأكرب 

ن�سبي����ا حيث كان معدل املقاومة 2.356 يف قرية ال�سبيخاء و2.178 يف 

قري����ة الثوارة و1.982 يف فلج بن����ي خزير. كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود 

ح�سا�سي����ة �سديدة ملبيد امللثيون مبعدل مقاومة 0.400 يف العينات التي 

مت جمعها من قرية القلعة يف والية احلمراء، وقد يكون ذلك ب�سبب عدم 

تعر�����س املنطقة ملبيد امللثيون من قبل. وبالن�سبة ملبيد البايفنرثين فقد 

كان����ت احل�سرات التي مت جمعها من فلج بني خزير االأقل ح�سا�سية حيث 

كان����ت قيم����ة اجلرعة القاتل����ة LC50 )0.321 ج����زء يف املليون( مبعدل 

مقاوم����ة 6.298. تليه����ا قرية الوا�سط وقري����ة ال�سبيخاء مبعدل مقاومة 

1.157 و1.020 عل����ى الت����وايل. اأما بقية املناطق فق����د اأظهرت نتائجها 

ح�سا�سية �سديدة  للح�سرات ملبيد البايفنرثين، حيث كان معدل املقاومة 

ح����وايل 0.470 يف قرية الث����وارة و0.235 يف قري����ة العيينة و0.843 يف 

قرية القلعة. وه����ذه احل�سا�سية قد تكون ناجتة عن نف�س ال�سبب يف قرية 

القلع����ة ملبيد ملثيون. وباملقارنة بني مبي����د امللثيون ومبيد البايفنرثين 

من حيث نتائج LC50 فاإن مبيد البايفنرثين هو االأكرث كفاءة يف مكافحة 

ح�سرة الدوبا�س )�سكل 1(.
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�صكل 1. قيمة اجلرعة القاتلة لن�صف عدد احل�صرات ملبيدي 

املالثيون والبايفنرثين
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درا�ســة كفــاءة عــدد مــن الفرمونــات يف جــذب ح�ســرة احلمرية 

Batrachedra amydraula

 Batrachedra amydraula( احلم���رية  ح�س���رة  تعت���رب 

Meyrick( م���ن اأه���م االآف���ات احل�سري���ة الت���ي ت�سي���ب نخيل 

التم���ر، حي���ث تتواجد احل�س���رة يف معظم زراع���ات النخيل يف 

ال�سلطن���ة والدول املج���اورة. ت�سع احل�سرة بي�سه���ا على الثمار 

وعندما تخرج الريقات تقوم بن�سج خيوط حريرية على الثمرة 

وال�سم���راخ الثم���ري ملنع �سقوط الثمرة عل���ى االأر�س. بعد ذلك 

تقوم الريقة بنخر الثمرة واأكل املحتوى الداخلي للثمرة. 

مت يف ه���ذه الدرا�س���ة جترب���ة كف���اءة فرمون���ني يف ج���ذب ذكور 

احل�سرات الكاملة حل�سرة احلمرية، حيث مت اإختيار مزرعة ذات 

زراع���ات نخيل منتظمة وبها اإ�ساب���ة �سديدة بح�سرة احلمرية يف 

والي���ة بركاء لتنفيذ التجربة. مت اإ�ستخدام نوعني من الفرمونات 

تنت���ج من قب���ل �سركت���ي Russell IPM و NovAgrica، حيث مت 

اإ�ستخ���دام م�سائد دلتا بي�ساء الل���ون لتعليق الفرمونات )�سورة 

5(، ومت تعلي���ق امل�سائ���د عل���ى اأ�سج���ار النخيل وعل���ى م�سافات 

منا�سب���ة )50 مرت بني امل�سيدة واالأخ���رى(، كما مت جتنب و�سع 

امل�سائ���د على اأط���راف املزارع ل�سم���ان انت�س���ار الفرمون داخل 

حي���ازات النخيل. مت تعليق امل�سائ���د يف الن�سف الثاين من �سهر 

فرباي���ر 2015م ومل���دة ع�سري���ن اأ�سبوع���ا. مت ت�سجي���ل البيانات 

وتدوير امل�سائد كل اأ�سبوع وذلك لتقليل اخلطاأ التجريبي. 

اأ�س���ارت نتائج التحلي���ل االإح�سائي اإىل عدم وج���ود فرق معنوي 

بني الفرمونني امل�ستخدم���ني يف الدرا�سة. و�سجل الفرمون املنتج 

م���ن قب���ل ال�سرك���ة الربيطاني���ة )Russell IPM( اأعل���ى معدل 

اإ�سطياد للح�سرات خلل االأ�سابيع ال�ستة االأوىل، حيث بلغ معدل 

احل�س���رات امل�سطادة خلل االأ�سب���وع اخلام�س 73.4 ح�سرة يف 

كل م�سي���دة. بينما مت ا�سطياد مع���دل 37.6 ح�سرة يف م�سيدة 

خلل نف����س االأ�سبوع باإ�ستخ���دام الفرمون االآخ���ر. اأما الفرمون 

ال���ذي تنتج���ه �سرك���ة )NovAgrica( القرب�سي���ة فق���د �سج���ل 

ارتفاع���ًا ملحوظ���ًا يف متو�سط عدد احل�س���رات امل�سطادة خلل 

منت�س���ف ال�سهر الثاين اإىل نهاي���ة ال�سهر الثالث، حيث بلغ اأعلى 

قم���ة ملعدل احل�سرات امل�سطادة خلل االأ�سبوع التا�سع ب 91.5 

ح�سرة ل���كل م�سيدة، قبل اأن ي�سجل نزوال ح���ادا خلل االأ�سابيع 

التالية. فرمون NovAgrica ا�ستمر يف جذب احل�سرات ملدة 23 

اأ�سبوعا، اأم���ا فرمون Russell IPM فا�ستمر يف اجلذب ملدة 16 

اأ�سبوعا فقط.

 درا�ســة تاأثري غــاز ECO2FUME يف الق�ساء على ح�سرة 

Coccotrypes dactyliperda )F( خنف�ساء نواة التمر

تتعر�س نخلة التمر للعديد من احل�سرات التي تهاجمها �سواء 

يف اجلذور اأو اجل���ذوع اأو االأوراق اأو الثمار يف احلقل اأوالتمور 

 Coccotrypes( املخزون���ة. تعترب ح�سرة خنف�ساء نواة التمر

dactyliperda F( اإحدى االآفات احل�سرية املهمة التي تهاجم 

التم���ور املخزون���ة. تنت�س���ر احل�س���رة يف عدد من ال���دول حول 

الع���امل مثل العراق وفل�سطني وم�س���ر وليبيا واجلزائر والهند 

واملك�سي���ك والواليات املتح���دة االأمريكية، وقد وج���د اأي�سا اأن 

هذه االآفة تنت�سر يف مناطق عديدة بال�سلطنة. تق�سي احل�سرة 

ف�سل ال�ستاء يف حالة �سكون على هيئة ح�سرات يافعة، وعندما 

ت�ستعي���د احل�سرات ن�ساطها يف الربيع فاإن االإناث امللقحة تبداأ 

�صورة 5 )اأ - ج(. م�صيدة دلتا حتتوي على فرمون يرقة ح�صرة احلمرية ، )ب( تعليق م�صيدة دلتا،  )ج( جمع البيانات لريقة ح�صرة احلمرية 
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يف و�س���ع البي����س داخل االأنف���اق التي ت�سنعها داخ���ل النواة، 

حيث يفق�س البي�س بعد 5 – 9 اأيام، ويكتمل منو الريقة خلل 

12 – 15 يوم���ا، ثم تتعذر الريقات داخل النفق، ومتكث اأربعة 

اأيام قبل اأن تتحول اإىل ح�سرة كاملة. احل�سرة لها اأربعة اأجيال 

يف ال�سن���ة، واجليل الواحد يتطور خ���لل23 – 25 يوم، حيث 

ت�ستكم���ل احل�سرة منو جميع اأطوارها داخ���ل الثمار امل�سابة. 

تخرتق اإناث هذه اخلناف����س الثمار وت�سع بي�سها على النواة. 

وميكن ملحظة اإنت�سار ثقوب �سغرية على الثمار امل�سابة من 

اخل���ارج وب�سكل مبعرث. تتغذى احل�س���رة على النواة احلجرية 

يف اأنف���اق وتقوم بتفريغها من حمتوياته���ا متاما، وي�سهل روؤية 

الثق���وب على �سطح الن���واة، وي�سب���ح باالإمكان ك�س���ر النواة، 

وينت�س���ر العفن داخ���ل الثم���ار امل�سابة. وبالطب���ع فاإنه نتيجة 

االإ�ساب���ة به���ذه االآف���ة وثقبها للثم���رة ي�سبح م���ن ال�سهل منو 

واإنت�س���ار االأعفان بداخ���ل الثمار امل�سابة، وهو م���ا يوؤدي اإىل 

تلفها وعدم �سلحيتها للإ�ستهلك االآدمي.

وت�سبب هذه االآفة خ�سائر اإقت�سادية واأ�سرارا ملح�سول التمر 

يف بع����س البلد التي تنت�سر به���ا، ومن امللحظ اأن هذه االآفة 

تنت�سر يف املناطق والبلد الت���ي ين�سر فيها التمر على االأر�س 

للتجفي���ف. وميكن مكافحة احل�س���رة يف التمور املخزنونة عن 

طري���ق التبخري الكيميائي، ويعترب من اأهم الو�سائل املتبعة يف 

اأعمال احلجر الزراعي للق�ساء على خمتلف االآفات احل�سرية 

يف احلب���وب املخزون���ة والتم���ور وغريها م���ن امل���واد الغذائية 

املخزون���ة. ومن املنتج���ات امل�ستخدمة يف التبخ���ري الكيميائي 

غ���از ECO2FUME، املنت���ج من قبل �سرك���ة CYTEC، وهو 

عب���ارة ع���ن مادتني 2 % غاز فو�سفني م�س���ال و 98 % غاز ثاين 

اأك�سي���د الكربون. التوجد متبقيات للغاز، وهو يوؤثر علي جميع 

االأط���وار للح�سرة ب�س���كل مبا�سر مل���ا للغاز م���ن نفاذية، حيث 

يعترب الغاز �سهل اال�ستعمال. يوؤدي التعر�س للغاز اإىل الغثيان 

والق���يء والدوار واملغ�س ولكنه ال يوؤثر على االأع�ساب، وللغاز 

رائح���ة مثل رائحة الثوم. مت و�سع )300( ح�سرة من خناف�س 

التمور املخزونة يف 30 علبة بل�ستيكية، بواقع خم�س ح�سرات 

يف كل علب���ة. مت جم���ع احل�سرات م���ن متور م�ساب���ة )�سورة 

6(، حي���ث مت عمل ع�سرة ثق���وب يف كل علبة لل�سماح للأبخرة 

بالدخ���ول واخل���روج بحرية. كذل���ك مت و�سع كمي���ة قليلة من 

التمر يف كل علبة لتغذية احل�سرات. مت تق�سيم احل�سرات اإىل 

ثلث جمموعات، بواقع ع�س���ر علب يف كل جمموعة. مت و�سع 

اإحدى املجموعات حتت الظروف املخربية، واملجموعة الثانية 

مت و�سعه���ا يف م���كان مظلل داخل علب���ة كرتوني���ة ذات تهوية 

جي���دة يف موقع التجرب���ة، املجموعة الثالث���ة مت و�سعها داخل 

 ECO2FUME حاوية طولها �ستة اأق���دام. ومت معاملتها بغاز

بجرعة ppm/m3 500 ومل���دة 48 �ساعة، ومت حتديد اجلرعة 

 Drager( املطلوب���ة ع���ن طريق جه���از كا�سف ع���ن الغ���ازات

X-am 5000(. مت و�س���ع اأجه���زة قيا�س احل���رارة والرطوبة 

بجان���ب كل جمموع���ة. مت���ت عملي���ة التبخري يف والي���ة بركاء 

مبحافظ���ة جنوب الباطنة خلل �سه���ر اأكتوبر 2015. مت جمع 

العلب بع���د 48 �ساعة من املعاملة. ومن خ���لل نتائج التحليل 

االإح�سائ���ي، لوح���ظ وج���ود ف���رق معنوي كبري ب���ني جمموعة 

احل�سرات املعامل���ة واملجموعتني االخري���ني. مت ح�ساب ن�سب 

امل���وت يف املجموع���ات الث���لث بع���د 48 �ساعة، وبلغ���ت ن�سبة 

م���وت احل�س���رات يف املجموعة املعامل���ة بالغ���از 100%، بينما 

كان���ت ن�سبة احل�سرات امليتة يف املعاملتني االأخريتني %0.00. 

لتاأكي���د النتائج االإيجابية الت���ي مت احل�سول عليها خلل هذه 

الدرا�س���ة، فاإن االأم���ر يتطلب اإجراء درا�س���ات اأخرى لتحديد 

اأقل جرعة قاتلة للح�سرات يف اأقل فرتة زمنية.

�صورة 6. جتميع احل�صرات من التمور امل�صابة
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 اأثر الري حتت ال�سطحي على منو وتطور ثمار وانتاجية النخيل 

حتت ظروف �سح املياه  

تنفذ ه����ذه الدرا�سة مبحطة بحوث النخيل ب����وادي قريات لدرا�سة 

اأث����ر الري حتت ال�سطحي مب�ستوي����ات منخف�سة من مياه الري على 

من����و واإنتاجية �سنف الربين. يتم الري حت����ت ال�سطحي يف منطقة 

اجل����ذور على عم����ق 40 �سم وذلك بري اأ�سج����ار النخيل بواقع %30 

فق����ط م����ن االحتياج����ات املائي����ة املق����ررة للنخيل من خ����لل )8) 

معام����لت ري خمتلفة بالري حت����ت ال�سطحي مقارن����ة بالري فوق 

�سط����ح االر�س حيث توزع كمية ال� 30% عل����ى فرتات خمتلفة )مرة 

واحدة ومرتني وخم�س مرات يف اال�سبوع(، باالإ�سافة اإىل معاملتني 

اأخري����ني مب�ساعف����ة كمية ال����ري اإىل 60% من االحتياج����ات املائية 

بالري حت����ت ال�سطحي والنافورة بواقع مرة يف اال�سبوع. من خلل 

نتائ����ج املو�س����م الثاين 2015 فق����د زاد متو�سط ع����دد العذوق من 5 

- 7 ع����ذوق يف املو�س����م املا�س����ي اإىل 9 - 11عذق يف ه����ذا املو�سم. 

حدث حت�سن يف اإجمايل اإنتاج النخلة يف خمتلف املعاملت مقارنة 

باملو�س����م املا�سي. ات�سح من نتائج ه����ذا املو�سم تفوق املعاملة 3 يف 

اإجمايل اإنتاجي����ة النخلة مقارنة ببقية املعاملت حيث بلغ متو�سط 

اإنت����اج النخلة من التم����ر 28.5كجم للمعامل����ة االأوىل )الري حتت 

ال�سطح����ي ب����� 30% من االحتياج����ات املائية مق�سمة عل����ى 5 دفعات 

اأ�سبوعيا( و27كج����م للمعاملة الثانية )املعاملة االأوىل مق�سمة على 

دفعتني ا�سبوعيا( و35 كجم للمعاملة الثالثة )املعاملة االأوىل دفعة 

واح����دة ا�سبوعيا( و 38 كجم للمعاملة الت����ي مت م�ساعفة الري بها 

)ال����ري حتت ال�سطحي ب� 60% من االحتياجات املائية دفعة واحدة 

اأ�سبوعيا(.

درا�سة عدة طرق ح�ساد وجتفيف ثمار �سنف اخلل�ض )بالتعاون 

مع م�سروع تطوير النخيل بدول جمل�ض التعاون(

تعت���رب عملي���ة احل�ساد اأحد اأه���م العمليات الزراعية للنخي���ل والتي توؤثر 

عل���ى جودة الثمار. تتعدد طرق احل�س���اد التقليدية وفقا لطبيعة ال�سنف 

فهناك اأ�سن���اف حت�سد على فرتات متقاربة مثل اخلل�س واخلنيزي يف 

ح���ني حت�س���د اأ�سناف اأخ���رى يف مرحلة التمر بعد اأن جت���ف على النخلة 

مث���ل الفر�س وال���ربين واحلنظل واأ�سناف حت�س���د يف مرحلة الب�سر مثل 

املب�سلي الإنتاج الب�سور. ت�ستكمل ه���ذه الدرا�سة لل�سنة الثانية على التوايل 

لتاأكي���د النتائج حول املوعد االأمث���ل حل�ساد ثمار �سنف اخلل�س وكذلك 

اأف�س���ل ط���رق التجفيف للحف���اظ على نظارة ل���ون الثم���ار ومذاقها. من 

خ���لل ملحظات ه���ذا املو�سم ات�س���ح اأهمية موعد احل�س���اد يف حتديد 

جودة التم���ور املنتجة حيث تبني اأن احل�ساد اليوم���ي يعطي ثمارا اأغلبها 

جي���د وذات األ���وان زاهية بن�سب���ة )28.3%( ثمار ملت�سق���ة بالق�سرة اإىل 

)71.7%( ثم���ار �سليمة اال انه���ا منتفخة، ولذا يعاب عليها كرثة اإنف�سال 

الق�سرة عن اللب. اأما معاملة احل�ساد ملرة واحدة بعد اأ�سبوعني من بداية 

االإرط���اب فقد اأعطت نتائج �سلبية حيث اإنخف�ست ن�سبة الثمار ال�ساحلة 

وتكرم�س���ت ن�سبة كب���رية منها ب�سبب ع���دم اكتمال الن�س���ج الف�سيولوجي 

له���ا حيث لوحظ ت�س���رر )50.5%( من الثمار. اأعط���ت معاملة احل�ساد 

كل 3 اأي���ام نتائ���ج اإيجابية من حي���ث اللون والت�ساق الق�س���رة بلب الثمرة 

بن�سب���ة )70%( �سليمة، بينما اأدت معاملة ح�ساد العذوق مرة واحدة بعد 

منت�س���ف الن�سج )اأي ن�سج 50% من ثم���ار العذق(اإىل وجود ثمار �سليمة 

اال اأنه���ا كانت قامتة الل���ون اإ�سافة اإىل تكرم�س واإنتف���اخ جزء منها حيث 

بلغت ن�سبة الثمار ال�سليمة )52%(. اأما معاملة احل�ساد بعد اإكتمال ن�سج 

املح�س���ول عل���ى ال�سجرة فقد نتج عنه���ا متور جيدة اإال اأنه���ا قامتة اللون 

نظرا لتاأخ���ر ح�سادها وجفافها على ال�سج���رة واأرتفعت بها ن�سبة الثمار 

ال�ساحل���ة بن�سبة 64%. لوح���ظ اأن املعاملة التقليدية بح�ساد العذوق بعد 

اكتمال الن�سج على ال�سجرة مع رمي العذوق من اأعلى ال�سجرة اإىل ت�سرر 

51.3% من الثمار.

وج���د اأن عملي���ة التجفيف له���ا اأثر مهم على جودة التم���ور اذا مل تتم 

ب�س���ورة جيدة ومبدة كافية حي���ث تتحم�س الثمار الحقا، فيما ي�سبح 

لونه���ا غامقا وت���زداد �سلبته���ا وقد تفق���د �سلحيته���ا لل�ستهلك 

اإذا ترك���ت لف���رتة طويلة حت���ت اأ�سعة ال�سم����س. مت يف ه���ذه الدرا�سة 

ا�ستكم���ال جترب���ة مقارنة نتائ���ج التجفيف يف الغ���رف املظللة مقارنة 

بالتجفيف حتت اأ�سعة ال�سم�س حيث اأكدت امللحظات حت�سن �سفات 

الثم���ار املجفف���ة داخل الغرف ع���ن تلك املجففة حت���ت اأ�سعة ال�سم�س 

من حي���ث احتفاظ التمور بالنظ���ارة واللون الزاه���ي. لوحظ اأن عدد 

االأي���ام اللزم���ة للتجفيف حتت اأ�سعة ال�سم�س تك���ون اأقل اال اأن جودة 

الثم���ار ت�سبح اأق���ل. اأظهرت النتائ���ج كذلك اأن ن�سب���ة االنخفا�س يف 

ال���وزن للتجفيف اخلارجي للثمار مكتملة االرطاب )34.3%( وللثمار 

منت�سف���ة االرط���اب )64.7%( مقارن���ة بالتجفي���ف الداخل���ي للثمار 

مكتمل���ة االرطاب )25.2%( وللثمار منت�سف���ة االرطاب )%35.2(. 

كم���ا اأو�سحت الدرا�سة اأن عدد اأيام التجفيف للثمار مكتملة االرطاب 

اأق���ل عنها للثمار منت�سف االرطاب. من خلل النتائج يت�سح اأف�سلية 

التجفي���ف داخ���ل الغرف املظلل���ة من حيث احلفاظ عل���ى الوزن ولون 

الثم���ار. عليه تو�سي الدرا�س���ة ب�سرورة ت�سجي���ع املزارعني على جمع 

ثماراخلل�س بعد اإكتمال ن�سجها الف�سيولوجي ثم جتفيفها يف اأماكن 

مظللة بعيدا عن اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة.

امل�سروع 1-3 حت�سني معاملت ما قبل ح�ساد التمور
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برنامج تهجني اأ�سجار النخيل يف �سلطنة ُعمان

اأول: تقييــم ال�سفــات الثمريــة لأ�سجــار النخيــل الناجتــة من تهجني 

اخلل�ض مع اأم ال�سل:

يعترب هذا التقرير املخت�س���ر ا�ستمرارا للنتائج املقدمة يف هذا الربنامج 

خلل ال�سنوات املا�سية حيث مت يف اأوائل الت�سعينات عمل تهجني بني اأنثى 

�سنف اأم ال�سل مع ذكر بذري من بذور �سنف اخلل�س ومت زراعة البذور 

الناجت���ة عن ه���ذا التلقيح الحقا يف مزرعة البح���وث بوالية بركاء وقد مت 

اإجراء تقييم ال�سفات الثمرية الأغلب هجن االناث. يهدف هذا الربنامج 

اإىل ا�ستنباط اأ�سناف جديدة ذات خوا�س ثمرية جيدة. 

تقييـــم الهجـــن مـــن االنـــاث: مت الرتكي���ز يف ه���ذا التقيي���م على اأه���م ال�سفات 

الثمري���ة املميزة لل�سنف وهي طول وعر�س الثم���رة وطول وعر�س النواه و�سمك 

اللح���م ووزن اللح���م ووزن الثمرة وعدد العذوق. من خ���لل التقييم لهذا املو�سم 

2015، ات�س���ح وجود تفاوت واختلف يف ال�سف���ات املذكورة حيث متيزت بع�س 

هذه االإناث ب�سفات ثمرية جيدة من بينها اأن اأغلب هذه الهجن احتفظت باللون 

االأ�سف���ر بالرغم م���ن اأن ثم���ار ال�سجرة االأم ذات ل���ون اأحمر داك���ن وهذا يثبت 

التاأثري القوي للفحل اإبن اخلل�س يف تثبيت �سفاته الوراثية على اإناث االأ�سناف 

االأخ���رى وق���د اإختلفت درج���ات الل���ون اال�سفر بني �سن���ف واآخر. كم���ا اأن �سكل 

الثم���ار كان حمل اإختلف وا�سع بني هذه الهجن حيث ظهر منها ثمار اأ�سطوانية 

وبي�ساوية وبع�سها خمروطية ال�سكل وهي بعيدة عن �سكل ثمار اأم ال�سل. لوحظ 

وجود من بني هذه الهجن بع�س اال�سناف الواعدة حيث حمل اأحدها ثمار كبرية 

احلج���م خمتلف���ة عن �سف���ات ثمار اأم ال�س���ل ذات االحجام ال�سغ���رية ومن بني 

هذه الهج���ن هناك هجني متميز يف حجم ثماره وي�سبه ال�سنف العاملي جمهول. 

م���ن خلل التقييم مت ت�سجيل تف���اوت يف قراءات ال�سفات الثمرية للهجن، حيث 

ت���راوح ط���ول الثمار بني 3 - 5�سم وعر�سها بني 1.9 - 2.7�سم وطول النواة بني 

1.8 - 3.8�سم وعر�سها بني 0.6 - 0.7�سم و�سمك الثمار بني  0.5 - 1.1�سم 

ووزن اللحم بني 5.9 - 15.5 جم ووزن الثمرة بني 6.5 - 17.4جم وهي نتائج 

م�سجعة للغاية للم�سي يف �سبيل حت�سني �سفات ثمار االأ�سناف العمانية.

ثانيــا: تقييــم ال�سفــات الثمرية لأ�سجــار النخيل الناجتــة من تهجني 

اخلل�ض مع اخلل�ض:

تقييـــم هجـــن اخلال�ـــس )اإنـــاث اجليل االول(: م���ن خلل نتائج 

التقيي���م له���ذا املو�س���م متيزت بع�س ه���ذه اناث الهج���ن ب�سفات 

ثمري���ة جيدة من بينه���ا اأن اأغلبها اإحتفظ بالل���ون اال�سفر ال�سبيه 

بل���ون ثمار �سنف اخلل�س االم م���ع اإختلف يف درجته بني هجني 

واآخر يف حني لوحظ اأن �سكل الثمار اختلف بينها، حيث ظهر منها 

ثمار اأ�سطوانية مبتعدة عن �سكل ثمار االم فيما كان البع�س االخر 

منه���ا بي�ساويا وكروي���ا وبع�سها خمروطيا )�س���ورة 7(. ويف هذا 

املو�س���م 2015 ومن خلل العناي���ة بالعمليات الب�ستانية ومن بينها 

خ���ف الثمار اإت�س���ح اأن هناك جمال وا�سع الإمكاني���ة زيادة اأحجام 

�صورة 7 )اأ( و)ب(. االختالف يف اللون واحلجم لالأغاري�س يف �صالالت اجليل االأول F1 من تهجني اخلال�س مع اخلال�س

�صورة 8 )اأ( و)ب(. اختالف ال�صفات الثمرية يف اجليل االأول F1 لتهجني اخلال�س مع اخلال�س، )ج( �صجرة من اإحدى تلك الهجن حتمل الثمار
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�صورة 9 )اأ-ج(. االختالفات يف ثمار اأ�صجار اجليل الثاين F2  من تهجني اخلال�س مع اخلال�س يف مرحلة الب�صر

�صورة 10 )اأ-ج(. اختالف ال�صفات الثمرية الأ�صجار اجليل الثاين F2 من تهجني اخلال�س مع اخلال�س 

�صورة 11 )اأ-ج(. اختالف ال�صفات الثمرية يف ثمار اأ�صجار اجليل الثاين F2 من تهجني اخلال�س مع اخلال�س يف مرحلة التمر بعد التجفيف

�سريح���ة كب���رية من ه���ذه الهج���ن وق���د مت ت�سجيل بع����س الهجن 

باأحجام ثمرية كبرية مقارنة بحجم ثمار اخلل�س االأم مع ت�سابه 

كب���ري يف لون الثمرة واختلف يف ال�سكل )ال�سور 8-11(. كما مت 

ت�سجي���ل �سفات اأح���د الهجن ك�سنف جتاري واع���د من حيث لون 

الثمار وجودة الثم���ار وحتملها لعملية الكب�س. تراوح متو�سط طول 

الثم���رة يف هذه الهجن بني 3.7 - 5.7�س���م وعر�سها بني 2.1 - 

2.8�س���م وط���ول النواة بني 2.1 - 2.8�س���م وعر�سها بني 0.5 - 

0.8�س���م و�سمك الثمار بني 0.4 - 0.9�سم ووزن اللحم بني 8.3 

- 22ج���م ووزن الثم���رة ب���ني 9.3 - 23جم ووزن الن���واة بني 0.6 

- 1.4ج���م وتعترب ه���ذه النتائج مب�سرة للغاية وه���ذا يدل على اأن 

عملي���ات التهجني قد ت�ساع���د يف اإنتاج اأ�سناف ذات �سفات ثمرية 

عالية اجلودة اإذا توفرت لها اخلدمة املنا�سبة.

تقييـــم هجـــن اخلال�ـــس )ذكـــور اجليـــل االول(: م���ن خ���لل نتائج 

التقيي���م للهجن يف ه���ذا املو�سم ات�س���ح وجود تف���اوت واإختلف يف 

�سف���ات كل منها وقد متيزت بع�س الفحول ببع�س ال�سفات الثمرية 

يف ح���ني متي���ز بع�سها االخر ب�سف���ات ثمرية اأخ���رى. لوحظ اأنه يف 

مو�سم 2015 مل ترتكز ال�سفات املميزة يف فحل بعينه ولكن توزعت 

ب���ني ع���دد منها حيث وج���د اأن وزن االغري�س ت���رواح بني 327.6 - 

908ج���م ووزن اللقاح بني 2.6 - 11.7 جرام وعدد االأغاري�س بني 

6 - 17 ج���م اإغري����س وعدد ال�سماريخ ب���ني 61- 191 �سمراخ وعدد 

االأزهار بني  11.7 - 51 زهرة بال�سمراخ وطول االإغري�س بني 37.7 

- 67.3�سم وعر�س االإغري�س بني 5.5 - 18.3�سم وطول العرجون 

ب���ني 1.3 - 20.5 �س���م وطول اجلزء املثمر ب���ني 2.5 - 53.5 �س. 

اأظه���رت النتائج وجود اأ�سناف هجني من الفحول املتميزة من حيث 

غزارته���ا يف عدد االأغاري�س وكمية اللقاح وه���ذا ي�ساعد على توفري 

مدى وا�سع من الفحول معلومة ال�سفات ملزارعي النخيل بال�سلطنة.
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درا�سة اإنتاج دب�ض التمر وحتديد خوا�سه الفيزيوكيميائية 

يع����د حم�سول التمور اأهم املحا�سيل الزراعية يف ال�سلطنة لي�س 

لكونه حم�سوال زراعيا هاما فح�سب بل الأنه من ال�سلع الغذائية 

املف�سلة ل����دى املواطن العماين، ويدخل يف عدد من ال�سناعات 

االأخرى مثل عجينة التمور، الدب�س، اخلل، االأعلف. يتم اإنتاج 

الدب�س يف مرحلة الن�سج الت����ام للتمور ويتم ا�ستخدامه تقليديا 

وت�سنيعي����ا يف عمل املعجنات، امل�سروبات واإنتاج الكحول واخلل 

وغريه����ا. يحتوي الدب�س على خوا�����س الع�سل اجليدة، اإذ يتكون 

من خليط م����ن الفركتوز واجللوكوز والربوتني واالألياف الذائبة 

والفيتامين����ات باالإ�سافة الحتوائه على طعم التمر الذي يختلف 

كلي����ا ع����ن طعم الع�س����ل وه����ذا ي�ساعد عل����ى ا�ستخ����دام الدب�س 

كم�ستح�س����ر �سل�سة للطعام وكذلك ي�ستخ����دم للمحافظة على 

رطوب����ة وطراوة الغذاء امل�سوي واملحمر، وكذلك ي�ستعمل حلفظ 

االأطعم����ة. ل����ذا فمن امله����م التعرف عل����ى اخلوا�����س الفيزيائية 

والكيميائي����ة للدب�����س ودرا�س����ة خوا�س����ه للتع����رف عل����ى اأف�س����ل 

ممار�س����ات الت�سني����ع حي����ث تعترب خا�سي����ة اللزوجة م����ن اأهم 

اخلوا�س التي حتدد تقني����ة الت�سنيع يف �سناعة الغذاء. يهدف 

ه����ذا البحث اإىل اإنتاج الدب�س من �سن����ف املب�سلي والتعرف عل 

تاأث����ري زم����ن اال�ستخل�����س ون�سبة اإ�ساف����ة امل����اء اإىل التمر على 

لزوج����ة الدب�����س با�ستخ����دام خليط مت����ر وماء وبن�س����ب خمتلفة 

ووح����دات زمن خمتلف����ة لل�ستخل�س. مت تركي����ز الدب�س حتت 

ظ����روف التفري����غ الهوائي ودرجة ح����رارة منخف�س����ة )55˚م( 

ومت قيا�����س لزوج����ة الدب�����س با�ستخ����دام جهاز حتلي����ل اللزوجة 

في�سكواليت 700.

ارتفع اإنتاج الدب�����س با�ستخدام معاملة )1:1.5 ماء: متر( اإىل 

573.09 ج����م و 555.44 ج����م يف زمن ا�ستخل�����س 3 �ساعات 

و�ساعت����ني عل����ى الت����وايل، مقارن����ة بنف�����س زم����ن اال�ستخل�����س 

ومبعامل����ة )م����اء: متر 1:2) 492.29 ج����م و 486.11 جم على 

الت����وايل. مت ت�سجي����ل اأعل����ى لزوج����ة )2485.36( با�ستخ����دام 

معامل����ة )متر مع م����اء 2:1( وزمن ا�ستخل�����س 3 �ساعات واأقل 

درج����ة لزوج����ة )1480.69( با�ستخدام معامل����ة )متر مع ماء 

1.5:1( وزمن ا�ستخل�س �ساعتني. كما اأظهرت النتائج تقارب 

جميع املعاملت يف ا�سراقة اللون )�سكل 2(. 
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�صكل 2. تاأثري ن�صب ا�صافة التمر للماء ودرجات احلرارة على 

لزوجة ووزن الدب�س

درا�ســة تاأثــري درجتي احلــرارة وال�ستخل�ض علــى حمتوى ثفل 

التمر من املواد ال�سالبة الذائبة الكلية والألياف واملعادن

يعت���رب انت���اج الدب�س اح���د احللول املعتم���دة واجل���اري تطويرها 

بال�سلطن���ه م���ن اج���ل اال�ستف���ادة م���ن فائ����س التم���ور. مت خلل 

ال�سن���وات املا�سي���ة تطوير طريق���ة اإنتاج الدب����س يف ق�سم بحوث 

ال�سناعات الغذائية والتي حتقق �سروط �سلمة الغذاء باالإ�سافة 

اإىل توف���ري الوقت مقارنة بالطريق���ة التقليدية )الن�سد(. تهدف 

ه���ذه الدرا�س���ة اإىل ا�ستغ���لل الثف���ل املتبق���ي من عملي���ة ت�سنيع 

الدب�س. يعرف الثفل باأنه بقايا الفواكه اأو اخل�سروات اأو احلبوب 

بع���د ع�سرها والتي يكون مكونها اال�سا�سي االلياف والتي حتتفظ 

مبكونات اأخرى حتول دون امتام عمليه اال�ستخل�س. ميثل الثفل 

41 - 47%م���ن وزن امل���واد االولية امل�ستخدم���ة يف ت�سنيع الدب�س 

وه���ي ن�سبة كبرية ينبغي ا�ستغللها. ومن هذا املنطلق مت ت�سميم 

درا�س���ة من اجل حتدي���د الظ���روف املثاليه لل�ستخل����س الكفوؤ 

للم���واد ال�سلب���ة الذائبة يف الثف���ل املتبقي ومدى تاأث���ره بالعوامل 

التالي���ة )درجه احلراره وفرتة اال�ستخل����س و ن�سبة ا�سافة املاء 

للثف���ل(، وق���د اأ�سارت درا�س���ة �سابقة اإىل اأن درج���ة احلرارة هي 

العامل املوؤثر االأك���رب يف حتقيق هدف الدرا�سة بينما تبني اأن كل 

م���ن ف���رتة اال�ستخل�س و ن�سبة اإ�سافة املاء للثف���ل قد يوؤثران اإذا 

اجتمع تاأثريهما مع العوامل االخرى.

امل�سروع 1-5 تعظيم القيمة ال�سناعية للتمور
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وعلى �س���وء النتائج ال�سابقه مت ا�ستكمال ه���ذه الدرا�سة بالرتكيز على 

درجة احلرارة كونها العامل االأكرب وذلك للتعرف على حمتوى الثفل يف 

اال�ستخل����س االأول والثاين من االألياف واملعادن كالنحا�س وال�سلينيوم 

والزنك واحلديد واملنجنيز وبالتايل التعرف على القيمة الغذائية لهذا 

الثفل ومدى اإمكانية اعتب���اره منتج عذائي تتوافر فيه مكملت غذائية 

كاملع���ادن واالألي���اف. مت يف هذه التجرب���ة ت�سخني خليط مت���ر الفر�س 

واملاء )1كجم متر: 2لرت ماء( حتى و�سلت ن�سبة املواد ال�سلبة الذائبة 

اإىل 28 °برك����س )اال�ستخل����س االأول(، ثم ر�س���ح اخلليط با�ستخدام 

القما����س ومت ت�سخني املتبقيات من اال�ستخل�س االول )الثفل( مع املاء 

بن�سب���ه 2:1 )الثفل: املاء( حتت درجة ح���رارة اإما )60-70( اأو )70-

م ملدة 20 دقيقة، ثم الت�سفية با�ستخدام القما�س )اال�ستخل�س   ̊(80

الث���اين(. مت حتديد رطوبة ون�سبة املواد ال�سلبة الذائبة ون�سبة االألياف 

واملحتوى من املعادن للثفل يف كل اال�ستخل�سني )�سكل 3 - 4(.

م���ن خلل التحليل االإح�سائي للنتائ���ج املتح�سل عليها من هذه الدرا�سة 

تب���ني اأن لدرج���ة احلرارة اأثر اإيجاب���ي معنوي للح�سول عل���ى اأعلى ن�سب 

م���ن امل���واد ال�سلبة الذائب���ة واالألياف حي���ث تبني اأن درجة ح���رارة 70-

80 ˚م كان���ت االأف�س���ل. كما اأو�سح���ت النتائج وجود تاأث���ري �سلبي معنوي 

لل�ستخل�س الثاين على ن�سبة املعادن ون�سبة املواد ال�سلبة الذائبة بينما 

اأَثر اإيجابيا على ن�سبة االألياف يف كل درجتي احلرارة قيد الدرا�سة.
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�صكل 3. حمتوى االألياف مع تغري م�صتويات اال�صتخال�س 

ودرجات احلرارة 
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�صكل 4. ن�صبة العنا�صر املعدنية مع تغري م�صتويات 

اال�صتخال�س ودرجات احلرارة 

درا�سة الب�سمة الوراثية لأ�سناف النخيل العمانية

تعت���رب الب�سم���ة الوراثي���ة الأ�سناف النخي���ل العمانية على درج���ة عالية من 

االأهمي���ة �سواء من الناحي���ة البحثية اأو التطبيقية، حي���ث اأن اإيجاد وحتديد 

الب�سم���ة الوراثي���ة �سي�ساهم يف توثيق االأ�سن���اف العمانية بهدف  املحافظة 

عليه���ا، حتدي���د ال�س���لالت املتميزة داخل اال�سن���اف، التاأك���د والتحقق من 

الف�سائ���ل التقليدي���ة قب���ل اإدخاله���ا للإكث���ار الن�سيجي، تعري���ف اال�سناف 

اجلدي���دة الواع���دة لدى املزارع���ني، التاأكد م���ن الثبات الوراث���ي ملخرجات 

الزراع���ة الن�سيجي���ة واإ�س���دار �سهادة التطاب���ق الوراثي م���ع االأ�سل ل�سمان 

ج���ودة املنتج. مت خ���لل هذا الع���ام 2015 حتليل )23( �سن���ف من النخيل 

وه���ي: هليل اأ�سفر، هليل احل�سا، هليل مكران، ق�س طبق، ق�س قنطره، 

ق�س بطا�س، ق�س مرزب���ان، ميناز، ه�سا�س، �سهل، لولو، ن�سو اخل�سبه، ق�س 

ق���اروت، ق�س جربين، �سلين، ق�س الوزير، ق�س هاجر، منحي، مهلبي، ق�س 

�سخ���ول، ميناوي، ق�س نعي���م و ق�س �سيما. مت جمع عين���ات �سعف للأ�سناف 

ال�سابق���ة الذكر من )5( مكررات لكل �سن���ف من حمافظات �سمال وجنوب 

الباطن���ة )�سحار وب���ركاء(، الظاهرة )ع���ربي(، الداخلي���ة )وادي قريات 

ون���زوى(، ال�سرقي���ة )�سمد ال�س���اأن والكام���ل والوايف(، الربمي���ي )حم�سة 

 DNeasy plant والربمي���ي(. مت ا�ستخل�س احلم����س النووي با�ستخ���دام

Maxi kit Qiagen Cat#: 68163(. مت قيا����س تركي���ز احلم����س النووي 

با�ستخ���دام 0.7 % من ه���لم االأجاروز Agarose gel ومن ثم الك�سف عنه 

با�ستخدام االأ�سعة فوق البنف�سجية )�سورة 12(.

�صورة 12. قيا�س تركيز احلم�س النووي لالأ�صناف العمانية 

امل�صتخدمة يف الدرا�صة

 (PCR( بع���د ذلك مت اإجراء تفاعلت ال�سل�سل���ة املتبلمرة

باإ�ستخدام )9( بادئات تفاعل من امليكرو�ساتليت )�سورة 

13(، وم���ن ثم حتلي���ل النتائج وقراءته���ا باإ�ستخدام جهاز 

امل�سروع 1-6. التنوع الوراثي اجلزيئي لنخيل التمر



11

 Beckman Coulter CEQ™( حتلي���ل احلام�س الن���ووي

 .)8000  Automated DNA Sequencer Machine

من خلل درا�سة الب�سم���ة الوراثية للأ�سناف العمانية مت 

ح�س���ر ع���دد )129( األيل مبتو�س���ط )14.1( األيل للموقع 

اجلين���ي الواحد، وتراوح عدد االأليلت من )8( اإىل )20) 

 PCA اأو�س���ح التحلي���ل املركب .SSRل���كل بادئ���ة تفاع���ل

)�س���كل 5( وجود تنوع وراثي ومتاي���ز معنوي بني اال�سناف 

التي �سملتها الدرا�سة )جدول 1 و2(.

جدول 1. بادئات التفاعل للميكرو�صاتااليت املطورة �صابقاً وامل�صتخدمة يف الدرا�صة

مدي األليل المسجل

)bp)

مدى األليل المتوقع

)bp)

درجة حرارة 

االلتحام )°م(
تسلسل األحماد األمينية )3-5( الموقع م

128-114 127-107 °55
F: CACTGCTCCTGTTGCCCTGT

R: TGTAGAAGGGCAGAGGACGG
PDCAT10 1

165-143 145-116 °55
F: CAGCGGAGGGTGGGCCTC

R: GTTTCTCCATCTCCCTTTTTCTTCTGCTACTC
PDCAT17 2

361-343 353-294 °55
F: TTTCAGACACATCAAGTAACGATGA

R: GTTTACGTCCACCCCAAGTTACGA
PDCAT20 3

163-143 150-144 °55
F: GTGTTTGAAGATTGATTTTGTGTTATGAG

R: GTTTCGAACTATAGGCATGCACAATAGTATATTG
PDCAT21 4

152-130 161-118 °52
F: ACC CCG GAC GTG AGG TG

R: CGT CGA TCT CCT CCT TTG TCT C
mPdCIR 10 5

157-140 156-120 °52
F: AGC TGG CTC CTC CCT TCT TA

R: GCT CGG TTG GAC TTG TTC T
mPdCIR 15 6

157-143 138-130 °52
F: AGC GGG AAA TGA AAA GGT AT

R: ATG AAA ACG TGC CAA ATG TC
mPdCIR 16 7

197-175 183-152 °52
F: GAG AGA GGG TGG TGT TAT T

R: TTC ATC CAG AAC CAC AGT A
mPdCIR 85 8

193-175 184-153 °52
F: CCA TTT ATC ATT CCC TCT CTT G

R: CTT GGT AGC TGC GTT TCT TG
mPdCIR 93 9
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 PIC جـــدول 2. مقاديـــر حمتـــوى املعلومـــات متعـــددة االأ�صـــكال

وال�صبغـــات الوراثية متعددة ال�صفات ملجموعات بادئات التفاعل 

الت�صعة امل�صتخدمة

الموقع
الصفات الوراثية لكل 

موقع
مقادير
PIC

PDCAT10120.7039

PDCAT1780.5728

PDCAT20120.5451

PDCAT2190.5847

mPdCIR 10200.9108

mPdCIR 15190.8782

mPdCIR 16130.8125

mPdCIR 85190.5502

mPdCIR 93170.8283

Total129-

Average14.10.7096

�صورة 13. تعددية بادئات امليكرو�صاتااليت يف ت�صخي�س 

االأ�صناف العمانية

�صكل 5. التحليل املركب PCA لالأ�صناف العمانية التي �صملتها 

الدرا�صة

اختيار اأجنة جن�سية مقاومة للملوحة من نباتات النخيل

تع����د ملوحة الرتبة م����ن اأهم امل�س����اكل التي يعاين منه����ا القطاع 

الزراع����ي ال�سيم����ا يف املناط����ق اجلاف����ة و�سب����ه اجلاف����ة. تواجه 

االأرا�س����ي الزراعي����ة يف �سلطنة عمان امل�سكل����ة ذاتها حيث بلغت 

ن�سبة االأرا�سي املتاأثرة بامللوحة حوايل 44% من اإجمايل امل�ساحة 

الزراعي����ة الكلية، مما اأدى اإىل خ�س����ارة اقت�سادية يف حم�سول 

النخي����ل واملحا�سي����ل االأخ����رى امل�ستزرع����ة عل����ى امت����داد �سه����ل 

حمافظتي الباطنة. يلجاأ النبات عادة اإىل مقاومة ملوحة الرتبة 

عرب ثلث طرق رئي�سية هي: مقاومة ال�سغط اال�سموزي الناجت، 

طرد اخللي����ا الأيونات ال�سوديوم والبوتا�سيوم، وتوزيع االأيونات 

اإىل باق����ي االأن�سجة النباتية. اإن االإ�سه����ام يف تعزيز هذه الطرق 

من خلل تطبي����ق اأ�ساليب التقنية احليوي����ة )مثل نقل اجلينات 

والزراع����ة الن�سيجي����ة( �سيزي����د م����ن مقاوم����ة النب����ات للملوحة 

وحتقي����ق الت����وازن االأي����وين واالإ�سم����وزي املطل����وب. يه����دف هذا 

الن�س����اط البحثي اإىل احل�سول على نب����ات نخيل مقاوم للملوحة 

با�ستخ����دام تقني����ة الزراع����ة الن�سيجي����ة حي����ث �سيت����م ا�ستزراع 

االأن�سجة ويف نف�س الوقت تعري�س خليا الن�سيج لكميات خمتلفة 

م����ن امللوحة يف ظ����روف اال�ستزراع داخل االنابي����ب حيث تنق�سم 

اخلليا ب�سرع����ة �سديدة نتيجة اإ�ستخ����دام هرمونات النمو مما 

يتيح اإنتاج خلي����ا تختلف يف الرتكيب الوراثي وغري الوراثي عن 

اخلليا االأم. يندرج حتت هذا البحث جتربتني وهما:

1. انتاج خاليا ن�صيجية )الكال�س( من اأوراق النخيل:

مت يف ه���ذه التجرب���ة اختي���ار اأوراق حديثة م���ن ال�سنف خل�س 

الإح���دى النبات���ات الناجت���ة م���ن الزراع���ة الن�سيجي���ة وزرعت يف 

اأو�س���اط غذائية خا�سة بنمو الكال�س حتت ظروف النمو امللئمة. 

واأظهرت بع�س االأو�ساط املختربة قدرتها على حتفيز منو الكال�س 

بن�سبة ب�سيطة. 

2. اختبـــار تراكيـــز خمتلفـــة مـــن امللوحـــة علـــى خاليـــا ن�صيجيـــة 

)الكال�س( منتجة م�صبقا يف خمترب الزراعة الن�صيجية بجماح:

مت يف اغ�سط����س 2015 ا�ستلم عينات جديدة من خمترب الزراعة 

الن�سيجي���ة بجم���اح لل�سن���ف خل����س، حيث مت حت�س���ري الو�سط 

الغذائي اخلا�س بنمو الكال�س وا�سافة كلوريد ال�سوديوم برتاكيز 

ميل���ي   171  ،154  ،137  ،103  ،86  ،51  ،34  ،17  ،0( خمتلف���ة 

م���والر( ومت���ت زراع���ة الكال�س يف كل م���ن هذه الرتاكي���ز وجاري 

متابعة التجربة. 
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تقييــم اأربعة ا�سناف من حم�سول الفلفــل احللو با�ستخدام نظام 

الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( يف البيت املحمي املربد

لقد زاد ا�ستخدام تقنية الزراعة بدون تربة ب�سكل كبري يف االآونة االخرية 

ب�سب���ب مزاياها املتعددة، حي���ث اأن الزراعة بدون ترب���ة بنظاميها املغلق 

واملفت���وح ق���د ت�ساعد املزارع���ني على جتن���ب الكثري من م�س���اكل الرتبة، 

باالإ�ساف���ة اإىل اإنتاج حما�سيل ذات ج���ودة عالية وا�ستهلك ماء واأ�سمدة 

اأق���ل من الزراع���ة يف الرتبة. يعترب حم�سول الفلف���ل احللو من حما�سيل 

اخل�س���ر املهم���ة يف البي���وت املحمي���ة، ويحت���ل املرتب���ة الثالث���ة م���ن بني 

املحا�سيل املزروعة بالبيوت املحمية ب�سبب ارتفاع الطلب عليه. اإن اختيار 

االأ�سناف املنا�سبة هي اخلطوة االأوىل يف الطريق لتحقيق وزراعة ناجحة 

واإقت�سادي���ة يف البي���وت املحمي���ة يف �سلطنة عمان. تهدف ه���ذه التجربة 

اإىل تقييم اأ�سن���اف الفلفل احللو باإ�ستخدام الزراعة بدون تربة )النظام 

 Hercules( مت اإختبار اأربع���ة اأ�سناف من الفلفل احللو الهجني .)املغلق

اإنتاجيته���ا  لتقيي���م   )Claudio F1و  Lussac F1و  Majister F1و  F1

وج���ودة اأدائها حتت نظام الزراعة ب���دون تربة )النظام املغلق( يف البيت 

امل���ربد )270م2( با�ستخدام و�س���ط الرباليت خلل مو�سم 2015/2014 

يف حمط���ة البح���وث الزراعية بالرمي�س )�س���ورة 14(. مت تنفيذ التجربة 

باإ�ستخ���دام الت�سمي���م االح�سائ���ي كام���ل الع�سوائي���ة )CRD( يف اأربعة 

مكررات. اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروقات معنوية بني االأ�سناف يف 

القيا�س���ات املختربة )عدد الثمار/م2، االإنتاجية كجم/م2، متو�سط وزن 

الثم���رة )جرام(، واالإنتاجي���ة طن/ للبيت املحم���ي(. تراوحت االإنتاجية 

 Lussac ب���ني 1.9 اإىل 2.2 طن/ للبي���ت املحمي، حيث اأعطى ال�سنفني

F1 وClaudio F1 اأعلى اإنتاجية مبعدل 2.2 طن/ للبيت املحمي مقارنة 
ببقي���ة االأ�سن���اف )�سكل 6(. �سيت���م اإعادة تنفيذ التجرب���ة خلل املو�سم 

القادم لتاأكيد النتائج املتح�سل عليها.

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7
Hercules F1Majester F1

األصناف

Lussae F1Claudio F1

مي
مح

 ال
يت

للب
ن/ 

 ط
ية 

اج
إلنت

ا

1.9

2

2.22.2

�صكل 6. اإنتاجية اأ�صناف حم�صول الفلفل احللو )طن/البيت 

املحمي( بتقنية الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( مبحطة 

البحوث الزراعية بالرمي�س

�صورة 14 )اأ -ب(. منظر عام ملح�صول الفلفل احللو با�صتخدام النظام املغلق

تقييم الفلفل احللو يف اأو�ساط خمتلفة با�ستخدام نظام الزراعة 

بدون تربة )النظام املفتوح( يف البيت املحمي املربد

يعت����رب النظام املفت����وح يف الزراعة ب����دون تربية اأحد االأنظم����ة املتبعة يف 

اإنت����اج حما�سيل اخل�سر داخل البيوت املحمية وقد مت تطبيقه بنجاح من 

قبل كثري من املزارعني يف اإنتاج حم�سول اخليار، ويعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 

على زراعة املح�سول يف و�سط ا�سطناعي مثل البيتمو�س والرمل و�سعف 

النخي����ل لذا كان م����ن ال�سروري اأي�س����ًا جتربته على حم�س����ول اآخر وهو 

الفلفل الذي يعترب من املحا�سيل املهمة ويقبل عليها امل�ستهلك.

متتالي����ة  زراعي����ة  موا�س����م  ثلث����ة  خ����لل  التجرب����ة  ه����ذه  اأجري����ت 

)2015/2012( يف مزرعة البحوث الزراعية بالرمي�س )�سورة 15) 

يف البيت املحمي )270م2( حتت نظام الزراعة بدون تربة )النظام 

املفت����وح( باإ�ستخ����دام ثلثة اأو�س����اط زراعية )الرم����ل، ن�سارة �سعف 

النخي����ل ون�س����ارة اخل�سب(، حيث زرع����ت بذور الفلف����ل احللو �سنف 

الربنامج الرئي�سي 2. كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة الري

امل�سروع 2-1 حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة املحمية وتقنيات الزراعة بدون تربة
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Hercules F1 يف االأو�س����اط املذك����ورة مرتب����ة يف قطاعات ع�سوائية 

كامل����ة )RCD( بخم�سة مك����ررات. اأ�سارت النتائ����ج اإىل عدم وجود 

فروق����ات معنوية )p<0.05(يف عدد الثم����ار يف املرت املربع ومتو�سط 

اأوزانه����ا واالإنتاجية يف االأو�س����اط الثلثة املختلفة، حيث �سجلت اأعلى 

اإنتاجية يف و�سط الرمل بلغت 3 طن/للبيت املحمي تله و�سط ن�سارة 

اخل�س����ب 2.9 طن/للبي����ت املحمي وو�سط �سع����ف النخيل 2.2 طن/

للبيت املحمي )�سكل 7(.

�صورة 15 )اأ( و)ب(. منظر عام لتجربة الفلفل احللو با�صتخدام النظام املفتوح

3
2.5

2
1.5

1
0.5

0
الرمل

األوساط

نشارة الخشبسعف النخيل

ي(
حم

الم
ت 

لبي
/ ا

طن
ة )

جي
نتا

3اإل

2.2

2.9

�صكل 7. انتاجية حم�صول الفلفل احللو)طن/البيت املحمي( 

با�صتخدام ثالثة او�صاط زراعية خمتلفة حتت تقنية الزراعة بدون 

تربة )النظام املفتوح( مبحطة البحوث الزراعية بالرمي�س

تقييــم اأ�سنــاف الطماطــم يف اأو�ساط خمتلفــة با�ستخدام تقنية 

الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح( يف البيت املحمي املربد

تع���رف الزراعة بدون تربة باأنها تقنية زراع���ة النباتات يف املحاليل املغذية 

مع اأو بدون و�سط �سناعي )مث���ل الرمل واحل�سى، الفريميكوليت، الطوب 

ال�سخري، الرباليت، ن�سارة جوز الهند ون�سارة اخل�سب(. وتق�سم الزراعة 

ب���دون تربة اإىل النظام املغلق )يتم اإع���ادة تدوير املحلول املغذي( والنظام 

املفتوح )عدم اإعادة تدوير املحلول املغذي(. يعترب ا�ستخدام تقنية الزراعة 

ب���دون ترب���ة يف انتاج حما�سيل اخل�سر يف البي���وت املحمية واحدة من اأهم 

امل�ساري���ع الزراعية امل�سجعة الرائدة على م�ستوى ال�سلطنة نظرًا مل�ساهمتها 

الفاعل���ة يف احلد من امل�ساكل التي تعاين منه���ا الزراعات بالبيوت املحمية 

كملوحة الرتبة وانت�سار االأمرا�س الفطرية يف الرتبة. وعلى الرغم من هذا 

النجاح اأ�سبح���ت م�ساألة تطوير وتب�سيط هذه التقنيات من اأولويات البحث 

الت���ي يتبناها ق�سم بحوث اخل�سر ال�سيم���ا تلك التقنيات املتعلقة بها، حيث 

اأن الطلب عليها من قبل املزارعني يف اإزدياد م�ستمر. كما اأ�سبحت الزراعة 

املحمي���ة م���ن التقني���ات الهامة يف جم���ال الزراعة يف املنطق���ة الأنها تعطي 

اإنتاجية عالية ومنتجات ذات نوعية جيدة. والأن تكلفة االأو�ساط يف الزراعة 

ب���دون تربة عالية، تاأتي اأهمية البحث عن اأو�ساط زراعية من موارد حملية 

غ���ري مكلفة ت�ستخدم كو�س���ط بديل لو�سط الرباليت امل�ستخ���دم حاليا. من 

هن���ا، اأجريت بحوث عديدة حتت هذه االأنظم���ة با�ستخدام اأو�ساط زراعية 

خمتلف���ة الإنت���اج الطماطم. اأجريت ه���ذه التجربة يف البي���ت املحمي املربد 

)270 م2( مبحط���ة البحوث الزراعي���ة بالكامل وال���وايف باإ�ستخدام تقنية 

الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح( يف مو�سميني زراعيني )2014/2013 

و2015/2014 م(، حي���ث ا�ستخ���دم و�سط���ني زراعي���ني خمتلف���ني وهم���ا 

ن�س���ارة اخل�سب و�سع���ف النخيل مع �سنفني من الطماط���م )Salam F1 و

  .)Sancake F1

اأ�س���ارت النتائج اإىل وج���ود فروقات معنوية )p<0.05( ب���ني االأ�سناف يف 

كل املو�سميني. كذلك لوحظ فروقات معنوية بني الو�سطني )ن�سارة اخل�سب 

و�سع���ف النخي���ل( يف عدد الثم���ار/م2 يف املو�سم الثاين فق���ط. بينما كانت 

هن���اك فروقات معنوية )p<0.05( بني الو�سطني يف املو�سم االأول فقط من 

حيث االإنتاجي���ة. كما ا�سارت النتائج كذل���ك اإىل ارتفاع يف عدد الثمار/م2 

اإىل )80.5 و 108.0( با�ستخ���دام و�سط���ي ن�سارة اخل�س���ب و�سعف النخيل 

عل���ى التوايل وبلغ���ت االنتاجية )4.1 طن / للبي���ت و 2.9 طن /للبيت( يف 

املو�سم���ني )2014/2013 و 2015/2014 م( ام���ا يف املتو�س���ط، فقد اأعطى 

و�سط ن�سارة اخل�سب اأعلى انتاجية من �سعف النخيل )�سكل 8(.
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Salam F1Al Sancak F1المتوسط

�صـــكل 8. انتاجيـــة �صنفـــني مـــن حم�صـــول الطماطـــم )طن/البيـــت 

املحمـــي( با�صتخـــدام و�صطـــني خمتلفـــني حتـــت تقنية الزراعـــة بدون 

تربة )النظام املفتوح( - حمطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف
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تاأثري الأو�ساط الزراعية املختلفة على انتاجية الطماطم يف البيت 

املحمي املربد حتت ظروف الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح(

نظرًا للنج���اح الذي حققته تقني���ة الزراعة بدون ترب���ة بنظاميها 

املغلق واملفتوح يف تطوير زراعة حما�سيل اخل�سر بالبيوت املحمية 

يف ال�سلطن���ة فق���د زاد ا�ستخدام تقنية الزراعة ب���دون تربة ب�سكل 

كب���ري يف االأونه االخرية ب�سبب مزاياها املتعددة، حيث اأن الزراعة 

ب���دون ترب���ة بنظاميها املغلق واملفت���وح قد ت�ساع���د املزارعني على 

جتن���ب اأو احلد من م�ساكل الرتب���ة، باالإ�سافة اإىل اإنتاج حما�سيل 

ذات جودة عالية باأقل ا�ستهلك للمياه واالأ�سمدة مقارنة بالزراعة 

يف الرتب���ة. اأجريت هذه التجربة يف البي���وت املحمية املربدة حتت 

ظ���روف تقنية الزراعة ب���دون تربة با�ستخ���دام )النظام املفتوح( 

 (Salam F1( �سن���ف  الطماط���م  حم�س���ول  انتاجي���ة  لتقيي���م 

با�ستخدام خم�سة اأو�ساط زراعية خمتلفة )الرمل، �سعف النخيل، 

ن�سارة اخل�سب، خملفات النارجيل والبيتمو�س( مبحطتي البحوث 

الزراعي���ة بالرمي����س وجماح )�س���ورة 16(. مت تنفي���ذ التجربتني 

با�ستخ���دام قطاعات كاملة الع�سوائي���ة )RCD( بخم�سة مكررات 

خ���لل ثلث���ة موا�س���م زراعي���ة )2013/2012 و 2014/2013 و 

2014/ 2015م(.

اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل ع���دم وجود فروق���ات معنوية ب���ني االأو�ساط 

الزراعي���ة املختلفة فيما يتعلق بعدد الثمار يف املرت املربع ومتو�سط   

وزن الثم���رة )ج���م( واالإنتاجي���ة )ط���ن/ للبي���ت 270م2( يف كل 

املوقع���ني الرمي����س )�سكل 9( وجم���اح )�سكل 10( عل���ى التوايل، 

بينم���ا لوحظ وجود فروق���ات معنوي���ة )p>0.05( يف ن�سبة املواد 

ال�سلب���ة الذائبة يف التجربة املنف���ذة يف حمطة البحوث الزراعية 

بالرمي�س. كما تراوح عدد الثمار/ م2 بني 175- 181 يف الرمي�س 

و 145- 168 يف جم���اح. اأم���ا فيم���ا يتعل���ق مبتو�س���ط وزن الثمرة، 

فقد اعطت نتائج جتربة حمط���ة البحوث الزراعية بجماح اف�سل 

متو�س���ط )138.4- 144.7ج���م( ع���ن الرمي�س، وكان���ت الثمار 

اأثق���ل يف و�س���ط الرمال حيث بلغت 144.7ج���م مقارنة باالأو�ساط 

االأخ���رى. تراوح���ت انتاجية البيت املحمي ب���ني 4.6 - 5.9 طن/

للبي���ت و 5.7 - 6.7 طن/للبيت يف الرمي�س وجماح على التوايل. 

وبغ�س النظر عن �سنوات الزراعة، فقد اأعطت االأو�ساط الزراعية 

)ن�سارة اخل�سب وخملفات النخيل( اأعلى انتاجية يف كل املوقعني؛ 

الرمي����س )5.9 و 5.7( طن/ البيت املحمي، على التوايل وجماح 

)6.1 و 6.7 طن/البي���ت املحمي( على الت���وايل، كما هو مو�سح 

يف �سكلي 9 و10.

�صورة 16. منظر عام ملح�صول الطماطم يف التجربة
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�صكل 10. اإنتاجية حم�صول الطماطم )طن/البيت املحمي( 

با�صتخدام خم�صة او�صاط زراعية خمتلفة حتت تقنية الزراعة بدون 

تربة )النظام املفتوح( مبحطة البحوث الزراعية بجماح

زراعة اخليار حتت نظام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( 

لنتاج اخليار يف حمافظة ظفار

تكم���ن اأهمي���ة اإدخ���ال تقني���ة الزراع���ة ب���دون ترب���ة يف ال�سلطنة 

القت�ساديته���ا يف توفري مياه الري نتيجة لقل���ة الفاقد يف الت�سرب 

العمي���ق والبخ���ر و النت���ح، باالإ�ساف���ة اإىل توف���ري كلف���ة ا�ستخدام 

اال�سمدة الكيماوية مع زيادة يف االنتاجية و�سمان اجلودة للمنتج، 

كم���ا ت�ساه���م التقني���ة يف التغلب عل���ى امل�ساكل الت���ي ظهرت لدى 
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املزارعني يف البي���وت املحمية نتيجة الزراع���ة امل�ستمرة يف الرتبة 

والت���ي اأدت اإىل ظه���ور العديد من امل�ساكل منه���ا على �سبيل املثال 

ال احل�س���ر ظهور العديد من امل�س���اكل املتعلقة بالرتبة كاالأمرا�س 

الفطري���ة والبكتريية، وظهور م�سكلة متل���ح الرتبة نتيجة االفراط 

يف ا�ستخ���دام اال�سمدة الكيماوية بطريقة ع�سوائية. وتهدف تقنية 

ا�ستخدام نظام الري املغلق للزراعة بدون تربة يف البيوت املحمية 

اإىل تر�سي���د مياه ال���ري ورفع كفاءة ا�ستخدامه���ا وذلك من خلل 

جتميع مياه الري املتبقية من القنوات بوا�سطة جمرى مائي مبتكر 

ي�س���ب يف اخلزان واال�ستفادة منه مرة اخرى يف الري بعد ان تتم 

معايرت���ه. متت زراعة بذور اخلي���ار يف اأقرا�س جيفي7 يف �سواين 

بل�ستيكي���ة لل�ستلت مبحط���ة البحوث الزراعي���ة ب�سللة وذلك 

بتاري���خ 2014/11/30م. وتوالت عملية الري بواقع ريه واحدة يف 

الي���وم ما ع���دا قبل النقل اإىل البيت املحمي فق���د توقف الري ملدة 

يوم واحد بهدف �سمان خروج ال�ستلة مع الرتبة الزراعية ب�سهولة، 

وزرعت االأ�سناف عند و�سول ط���ول ال�ستلت اإىل الطول املنا�سب 

للزراع���ة يف ار����س البي���ت البل�ستيكي بتاري���خ 2014/12/16م. 

بع���د ذلك مت نقل ال�ست���لت اإىل البيت املحمي بع���د اأن مت اإعداده 

بنظ���ام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( حيث وزعت ال�ستلت 

عل���ى )4( قنوات ا�سمنتي���ة يبلغ طول الواح���دة 26م وعر�سها 40 

�س���م )العر�س من الداخ���ل 20 �سم والعمق 20 �س���م( ون�سبة ميل 

القنوات 1:27. ومت زراعة ال�ستلت يف )400( ق�سارى بل�ستيكية 

)�ستلت���ان لكل ق�سري���ة( با�ستخدام الو�س���ط البيئي )الرباليت(. 

وتبلغ م�ساحة القطعة التجريبية 15.6م2. ا�ستخدمت يف التجربة 

 Reema F1 ، Kirton F1 ، Viola و Dipo F1 :االأ�سناف التالية

F1 وكانت احل�س���دة االأوىل بتاريخ 2015/1/1م بعد 16 يوم من 

نق���ل ال�ستلت للبي���ت املحمي وانتهت بتاري���خ 2015/4/7م  بعدد 

)37( ح�س���دة حيث بلغ���ت االنتاجي���ة )2592.15( كجم للبيت 

 Dipo F1 املحم���ي )�سورة 17(. اأو�سح���ت النتائج ب���اأن ال�سنف

اأعط���ى اأعلى اإنتاجي���ة )676.95 كجم( يف ح���ني اأعطى ال�سنف 

Reema F1 اأدنى انتاجية )593 كجم(. اأما خلل املو�سم الثاين، 

مت زراع���ة ال�ست���لت يف امل�ست���ل بتاري���خ 2015/6/15م ومت نقلها 

يف البي���ت املحمي بتاري���خ 2015/6/28م. كانت احل�سدة االأوىل 

للمح�سول بتاريخ 2015/7/21م بعد )23( يوم من نقل ال�ستلت 

للبي���ت املحمي، حي���ث انتهى ح�ساد املح�س���ول يف 2015/9/6م. 

اأعط���ت التجربة ناجت حم�سول يقدر ب���� )1036.85( كجم للبيت 

 Dipo F1 املحم���ي )270م2(. اأو�سح���ت النتائ���ج ب���اأن ال�سن���ف

اأعط���ى اأعلى حم�سول )271.35 كج���م( يف حني اأعطى ال�سنف 

Reema F1 اأدن���ى انتاجي���ة )237.15 كج���م(. اجلدير بالذكر 

اأن املح�سول تعر����س لل�سابة ال�سديدة بالفطريات مما اأدى اإىل 

ازالته بعد اأن اأعطى )21( ح�سدة )�سورة 18(. 

ميك���ن اال�ستنت���اج باأن زراعة اخلي���ار يف البي���وت املحمية مبوا�سم 

خمتلف �سوف ت�ساهم يف تلبية احتياج امل�ستهلك خلل العام.

�صورة 17. اإنتاجية اخليار يف �صاللة

�صورة 18. اإ�صابة املح�صول بالفطريات

تقييم انتاجية حم�سول اخليار حتت تقنية الزراعة بدون 

تربة يف البيت املحمي املربد وغري املربد

اأ�سبح���ت الزراعة املحمية ملحا�سيل اخل�سر م���ن الزراعات الهامة 

والناجح���ة نظ���را الإنتاجيته���ا العالي���ة وجودة منتجه���ا، حيث متكن 

الباحث���ون بق�سم بح���وث اخل�س���ر يف ال�سنوات االأخ���رية من ادخال 

واأقلم���ة تقنية الزراعة ب���دون تربة حتت ظ���روف ال�سلطنة مما كان 

ل���ه االأثر الكبري يف احلد من امل�ساكل التي كانت تعاين منها زراعات 

البي���وت املحمية يف الرتبة العادية. وعلى الرغم من هذا االجناز اإال 

اأن ه���ذا النوع من البيوت املحمية يواج���ه بع�س املعوقات التي ترهق 

كاهل املزارع ال�سيما تل���ك املتعلقة بارتفاع تكلفة بع�س املواد املكونة 

للبي���ت املحمي مثل و�سائ���د التربيد واملراوح واإ�سته���لك الكثري من 

املياه اخلا�سة بو�سائ���د التربيد. لذا فاأن البحث عن تقنية للحد من 

تلك املعوق���ات تعترب اأولوية ي�سعى املخت�س���ون بالق�سم اإىل ايجادها 

ودرا�س���ة اأدائه���ا يف انت���اج حما�سي���ل اخل�س���ر. ونظرًا مل���ا تتمتع به 

ال�سلطن���ة من تباي���ن مناخي خلل العام وخا�س���ة خلل الفرتة من 
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اأكتوب���ر وحت���ى اأبري���ل، حي���ث يعتدل فيه���ا اجلو وتنخف����س درجات 

احلرارة ة لت�سب���ح ملئمة لزراعة حما�سي���ل اخل�سر داخل البيت 

املظل���ل دون احلاج���ة لعملي���ة التربيد، فق���د مت اال�ستف���ادة من هذه 

املي���زة ومت ت�سميم ييت حممي مغطى ب�سب���ك مانع للح�سرات فقط 

ومت���ت جتربة زراعة بع�س حما�سيل اخل�سر ب���ه وثبت ادائه املتميز 

يف االإنت���اج. وا�ستمرار لنهج التطوير، جاءت ه���ذه التجربة لدرا�سة 

اأداء البي���ت املحمي غري املربد يف انتاجية اخلي���ار با�ستخدام تقنية 

الزراع���ة بدون تربة النظ���ام املغلق ومقارنة بالبي���ت املحمي املربد. 

وتع���رف الزراعة املائية باأنها اإنتاج النبات���ات يف و�سط زراعي بدون 

ترب���ة يتم فيه توفري جمي���ع العنا�سر الغذائي���ة للمح�سول مذابة يف 

امل���اء. هناك نوعان م���ن تقنية الزراع���ة بدون ترب���ة )نظام مغلق( 

و)نظ���ام مفتوح(، حيث يتم ا�ستخدام االأو�ساط الع�سوية )خملفات 

النارجي���ل ون�س���ارة اخل�س���ب والبيتمو�س( واالأو�ساط غ���ري الع�سوية 

)الرباليت والفرموكيوالت واحل�سى والرمل(. يتم اإعطاء النباتات 

العنا�س���ر الغذائي���ة مع امل���اء )االأ�سم���دة القابلة للذوب���ان ت�سخ مع 

مي���اه الري( على فرتات دورية للحف���اظ على رطوبة اجلذور وتوفري 

اإم���دادات ثابتة من املواد املغذية. خلف�س التكاليف ولل�ستفادة من 

الظ���روف املناخية الزراعي���ة املختلفة على م���دار ال�سنة يف خمتلف 

املحافظات، فقد مت تقييم حم�سول اخليار يف بيت مظلل غري مربد 

وبيت حممي مربد حتت نظام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق(.

ا�ستخ����دم البي����ت املحمي املربد وغ����ري املربد يف تقيي����م اإنتاجية 

حم�سول اخلي����ار )�سورة 19( حتت تقني����ة الزراعة بدون تربة 

خ����لل مو�سمني زراعيني )نوفم����رب- فرباير( و )مار�س- مايو( 

خلل عام 2015م، حي����ث ا�ستخدمت اأربعة اأ�سناف من اخليار 

 .)Kirton F1و Reema F1 و Dipo F1 و Alexandra F1(

مت زراع����ة �ست����لت حم�س����ول اخلي����ار يف البيت املحم����ي بتاريخ 

2014/11/16 م خ����لل املو�سم الزراعي االأول و 2015/5/3 م 

خ����لل املو�سم الزراعي الثاين. مت ت�سمي����م التجربة باإ�ستخدام 

قطاعات كاملة الع�سوائي����ة باأربعة مكررات. اأ�سارت النتائج اإىل 

اإىل ع����دم وجود فروق����ات معنوي����ة )p<0.05( يف العروة االأوىل 

)نوفمرب-فرباي����ر( �سواء ب����ني االأ�سناف يف البي����ت املظلل غري 

امل����ربد اأو يف البي����ت املحم����ي املربد اأو ب����ني القيا�س����ات املختربة 

)ع����دد الثمار/م2، متو�سط وزن الثم����رة واالإنتاجية طن/ للبيت 

املحم����ي(. تراوح����ت اإنتاجي����ة الع����روة االول )نوفمرب-فرباير( 

ب����ني 2 - 2.4 ط����ن/ للبي����ت املحم����ي يف البيت املحم����ي املربد و 

2.1 - 2.7 ط����ن/ للبيت املحم����ي يف البيت املظلل. اأما بالن�سبة 

للع����روة الثاني����ة )مار�����س- ماي����و( اأ�س����ارت النتائ����ج اإيل وج����ود 

فروق����ات معنوية يف البيت املحمي املربد والبيت املظلل يف جميع 

القيا�س����ات املختربة فقط، حيث تراوح ع����دد الثمار من 99 اإىل 

104 ثمرة / م2 يف البيت املحمي املربد، ومن 86 اإيل 96 ثمرة / 

م2 يف البي����ت املظلل غري املربد. كما تراوح وزن الثمرة من 104 

- 107 ج����رام وب����ني 108.3 -109.3 ج����رام يف البي����ت املحمي 

املربد والبيت املظلل على التوايل. بلغت اإنتاجية اخليار يف البيت 

املحمي امل����ربد 2.9 طن/للبيت املحمي )270 م2(، بينما بلغت 

يف البيت املظلل 2.6 طن/للبيت املحمي 270 م2 كما هو مو�سح 

يف ال�سكل����ني )11 و12(. اأعطت النتائج موؤ�سر اإيجابي على اأداء 

البيت املحمي غري امل����ربد يف انتاجية اخليار با�ستخدام النظام 

املفتوح مقارن����ة بالبيت املربد، غري اأن التجربة بحاجة الإعادتها 

يف مو�سم اآخر )مو�سم 2016 م( لتاأكيد النتائج.

�صورة 19. منظر عام ملح�صول اخليار يف التجربة
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�صكل 12. اإنتاجية اربعة ا�صناف من حم�صول اخليار )طن/البيت 

املحمي( املزروع بتقنية الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( حتت 

ظروف البيت املحمي املربد وغري املربد خالل املو�صم الثاين 

)مار�س- مايو( مبحطة البحوث الزراعية بالرمي�س
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تاأثري نظام وكمية مياه الري على اإنتاجية النخيل وكفاءة 

ا�ستخدام املياه

اثب���ت نظ���ام الري بالتنقيط حت���ت ال�سطحي كفاءته يف حت�س���ني ا�ستخدام املياه 

حي���ث يتم ا�سافة مياه الري يف منطقة اجلذور وبالتايل تقليل البخر املبا�سر من 

�سط���ح الرتب���ة. مت درا�سة تاأثري نظام الري بالتنقيط حت���ت ال�سطحي مع كميات 

خمتلف���ة من مياه الري عل���ى االنتاجية و كفاءة ا�ستخدام املي���اه الأ�سجار النخيل 

ومقارنت���ه بنظام الري بالنافورة وامل�ستخدم حاليا يف ري ا�سجار النخيل )�سورة 

20(. نف���ذت التجربة يف حمط���ة البحوث الزراعية بالكام���ل والوايف. مت تطبيق 

اأرب���ع معام���لت بثلثة مك���ررات وكل مكرر يتكون من ث���لث اأ�سجار نخيل حيث 

كانت املعاملت على النحو التايل؛ املعاملة االأوىل: الري بالنافورة بن�سبة %100 

م���ن االحتياجات املائية، املعاملة الثانية: ال���ري بالتنقيط حتت ال�سطحي بن�سبة 

100% م���ن االحتياجات املائية، املعاملة الثالثة: ال���ري بالتنقيط حتت ال�سطحي 

بن�سب���ة 75% م���ن االحتياج���ات املائي���ة، املعامل���ة الرابعة: ال���ري بالتنقيط حتت 

ال�سطحي بن�سبة 50% من االحتياجات املائية. مت ح�ساب االحتياجات املائية بناء 

على البخ���ر نتح املرجعي با�ستخ���دام برنامج CROPWAT، كم���ا مت ا�ستخدام 

الرق���م )0.90( كمعام���ل للمح�سول لتحدي���د االحتياجات املائي���ة. مت االنتهاء 

م���ن ثلثة موا�سم، حيث ا�سارت النتائ���ج اإىل اأن املو�سمني الثاين والثالث اأظهرا 

فروق���ات معنوية بني املعاملت املختلفة يف االنتاجية. كما اأو�سحت النتائج عدم 

وج���ود فروق معنوية يف متو�سط االنتاجي���ة بني اال�سجار املروية بن�سبة 100% من 

االحتياجات املائية بنظام الري بالنافورة ونظام الري بالتنقيط حتت ال�سطحي، 

حي���ث بلغ متو�سط اإنتاجية الرطب )80 كجم/نخلة( كما يو�سحه ال�سكل )13(. 

انخف�س���ت االنتاجية معنويا عن���د الري بالتنقيط حتت ال�سطح���ي بن�سبة 75% و 

50% م���ن االحتياجات املائية. كما اأ�سارت النتائ���ج اإىل اأن كفاءة ا�ستخدام املياه 

تزيد مع انخفا�س كمية مياه الري وكانت اأعلى كفاءة )2.79 كجم/مرت مكعب( 

عن���د الري بنظام ال���ري بالتنقيط حت���ت ال�سطحي و بن�سب���ة 50% مقارنة ببقية 

املعام���لت )�س���كل 14(. اأو�سحت النتائ���ج كذلك اأن رطوب���ة الرتبة حتت نظام 

ال���ري بالنافورة تكون اأعلى يف العمق االأول )0-30( �سم ثم العمق الثاين )30-

60( �س���م )�سكل 15( وبالتايل تكون الرطوبة معر�س���ة للبخر من �سطح الرتبة، 

بينم���ا رطوبة الرتبة حتت نظام الري حتت ال�سطحي تكون اأعلى يف العمق الثاين 

)30-60( �سم والعمق الثالث )60-60( �سم واأقل يف العمق االأول )0-30( �سم 

وذل���ك لوج���ود نظام الري بالتنقيط على عمق 50 �سم )�س���كل 16(. كما اأ�سارت 

النتائج اإىل اأن رطوبة الرتبة تقل يف اأعماق الرتبة مع انخفا�س كمية مياه الري. 

�صورة 20 )اأ( و)ب(. نخلة مروية بنظام الري بالتنقيط حتت 

ال�صطحي واأخرى بنظام الري بالنافورة

الري بالنافورة بنسبة 100٪ من االحتياجات المائية

الري بالتنقيط تحت السطحي بنسبة 100٪ من االحتياجات المائية
الري بالتنقيط تحت السطحي بنسبة 75٪ من االحتياجات المائية

الري بالتنقيط تحت السطحي بنسبة 50٪ من االحتياجات المائية

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
2015 موسم2014 موسم2013 موسم

ة(
خل

م/ن
كج

ة )
جي

نتا
اإل

�صكل13. انتاجية حم�صول النخيل �صنف اخلال�س )كجم/نخلة( حتت 

م�صتويات خمتلفة من كمية مياه الري خالل املوا�صم 2013،2014، 2015

اإلنتاجية، كجم/م3 كفاءة استخدام المياه، كجم/م3

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

81.9 a 78.8 a
70.7 b 71.2 b

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
 الري بالنافورة

 بنسبة 100٪ من
االحتياجات المائية

 الري بالتنقيط
 تحت السطحي

 بنسبة 100٪ من
االحتياجات المائية

 الري بالتنقيط تحت
 السطحي بنسبة ٪75

 من االحتياجات
المائية

 الري بالتنقيط تحت
 السطحي بنسبة ٪50

 من االحتياجات
المائية

ة(
خل

م/ن
كج

ة )
جي

نتا
اإل

ب
كع

ر م
 مت

جم/
، ك

ياه
الم

ام 
خد

ست
ة ا

فاء
ك

�صكل 14. متو�صط انتاجية حم�صول النخيل �صنف اخلال�س )كجم/نخلة( وكفاءة 

)LSD at 0.05 =7.47( ا�صتخدام املياه حتت م�صتويات خمتلفة من كمية مياه الري

�صكل 15رطوبة الرتبة حتت نظام الري بالتنقيط حتت ال�صطحي  لالأعماق 30 

�صم، 60�صم، 90�صم

�صكل 16. رطوبة الرتبة حتت نظام الري بالنافورة لالأعماق 30 �صم، 60�صم، 90�صم

امل�سروع 2-2. تعظيم ال�ستفادة من ا�ستخدام املياه واإدارتها حتت بيئات خمتلفة
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تقييم الأ�سناف الواعدة ملح�سول قمح اخلبز يف حمافظتي 

الداخلية وجنوب ال�سرقية 

�سيظ����ل حم�س����ول القم����ح االأك����رث اأهمي����ة يف النظ����ام الغذائ����ي لل�سكان 

يف �سلطن����ة عم����ان. مت خ����لل ال�سن����وات االأرب����ع املا�سية ا�ست����رياد عدد 

م����ن اأ�سن����اف القمح م����ن املركز العرب����ي للدرا�س����ات يف املناطق اجلافة 

واالأرا�س����ي القاحلة )اأك�ساد( ومت اإدخالها يف برنامج التقييم يف حمطتي 

البح����وث الزراعي����ة بجم����اح )حمافظ����ة الداخلي����ة( والكام����ل وال����وايف 

)حمافظ����ة جنوب ال�سرقية( )�سورة 21(. مت خلل تلك الفرتة انتخاب 

ع����دد م����ن االأ�سن����اف الواع����دة والت����ي تفوق����ت يف انتاجها م����ن احلبوب 

عل����ى ال�ساهد املحل����ي. اأجريت ه����ذه الدرا�سة لتقيي����م )7( اأ�سناف من 

االأ�سن����اف الواعدة ملح�سول قمح اخلبز اإ�ساف����ة اإىل �سنفني مت جلبهما 

م����ن جمهورية ال�س����ني ال�سعبية )جيماي 21 وجيم����اي 22( باملقارنة مع 

ال�ساه����د املحل����ي )وادي قري����ات 110(. مت اإجراء ه����ذه الدرا�سة خلل 

املو�س����م ال�ست����وي )2015/2014م(. مت زراع����ة االأ�سن����اف يف منت�سف 

�سه����ر نوفمرب للعام 2014م ومت احل�ساد يف بداي����ة �سهر ابريل 2015م. 

اأجريت هذه الدرا�سة بهدف انتخاب االأ�سناف عالية االنتاج الدخالها يف 

برنامج االكثار ملحا�سيل احلبوب بهدف ن�سرها وتوزيعها على املزارعني 

فيم����ا بع����د. مت الت�سميم بنظام القطاع����ات الع�سوائية بث����لث مكررات 

ومت حتليله����ا بنظام حتلي����ل التباي����ن )ANOVA( ومقارن����ة املتو�سطات 

بطريقة ف�سل املتو�سط )Mean separation – Duncean(. اأ�سارت 

نتائج التحليل االح�سائي اإىل وج����ود فروقات معنوية بني هذه االأ�سناف 

جلمي����ع ال�سفات التي مت درا�ستها )ارتف����اع النبات وعدد االأيام للزهار 

والن�سج وانتاج احلبوب واالنتاج احليوي( يف حمطتي البحوث الزراعية 

بجم����اح والكامل والوايف. اأظهر ال�سنفني )اأك�ساد 1115و اأك�ساد 1062) 

تفوقهما يف انتاج احلبوب )4،36 و4،43 طن/هكتار، على التوايل( غري 

اأنهم����ا مل يتفوقا على ال�سنف ال�ساهد و.ق 110 والذي اأنتج 5.19 طن/

هكتار. بالن�سب����ة ملحطة البحوث الزراعية بالكام����ل والوايف فقد اأ�سارت 

النتائج اإىل تفوق جميع االأ�سناف يف انتاج احلبوب باملقارنة مع ال�سنف 

ال�ساهد )و.ق 110( غري اأن معدل االنتاج كان اأقل من )4( طن/هكتار. 

كان ال�سن����ف اأك�ساد 1071 )3.96 طن/هكتار( االأعلى يف وزن احلبوب 

يلي����ه ال�سن����ف اأك�س����اد 1135 )3.91 طن/هكتار( ثم ال�سن����ف اأك�ساد 

1069)3.84 طن/هكتار(. اأما بالن�سبة لل�سنفني )جيماي 21 وجيماي 

22( فقد كانا االأ�سع����ف من حيث االنتاج احليوي )3.07 طن /هكتار( 

وانتاج احلبوب )0.52طن/هكتار(.

�صورة 21. جتربة اأ�صناف قمح اخلبز الوارده من اأك�صاد يف حمطة 

البحوث الزراعية بجماح

حت�سني وتطوير ال�سعري العماين )�سنف دوراقي( با�ستخدام 

طريقة الرتبية والتهجني

يزرع حم�سول ال�سعري )Hordium volgare( يف حمافظتي ال�سرقية وحمافظة 

الداخلية لغر�س احلبوب وي�ستخدم يف الغالب كاأحد مكونات علف الدواجن ويتم 

زراعت���ه يف حمافظت���ي الباطنة الإنتاج العل���ف االأخ�سر. يعت���رب ال�سنف دوراقي 

ال�سن���ف املحلي االأكرث �سعبية يف حمافظ���ة م�سندم وينتج حتت الزراعة البعلية. 

يه���دف هذا الربنامج اإىل تطوير �سنف ال�سعري العماين )دوراقي( والذي يتميز 

بتبكريه يف الن�سج و حتمله للملوحة واجلفاف اإال اأن اإنتاجيته قليلة، ولهدف جعله 

اأكرث اإنتاجي���ة وملئم للظروف االإروائية يف ال�سلطنة فقد متت عمليات التهجني 

يف حمط���ة البح���وث الزراعي���ة بجماح يف فرباي���ر 2010م بني ال�سن���ف دوراقي 

و�سنف���ي جماح51 وجماح 98 )�سورة 22( وا�ستخدمت طريقة التهجني العك�سي 

)Reciprocal cross( با�ستخ���دام �سن���ف دوراقي كاأم م���رة وا�ستخدامه كاأب 

م���رة اأخرى بعدها مبا�سرة مت البدء باإجراء عملي���ات االنتخاب. اأ�سارت النتائج 

االأولية بعد ح�ساد املح�سول يف مار�س 2014م اإىل اأن التزاوجات متفوقة بن�سبة 

50% يف حم�سول احلبوب مقارنة مع اأ�سناف االآباء ومن ثم مت زراعة التزاوجات 

االأربع���ة يف جتربة مكررات مع االآب���اء )جماح51 وجماح98 ودوراقي( يف نوفمرب 

2014م للح�س���ول عل���ى بذور اجليل اخلام�س )F5( اأثن���اء ح�ساد املح�سول يف 

مار����س 2015م. اأظه���رت النتائج وجود فروقات معنوي���ة يف ارتفاع النبات وعدد 

االأي���ام للتزهري والن�س���ج اإ�سافة اإىل وزن احلبوب )طن/هكت���ار( بينما مل تكن 

هن���اك فروق���ات معنوي���ة يف ع���دد اخللف/50�س���م ووزن الق�س وال���وزن احليوي 

)طن/هكتار(. اأعطت التزاوجات )جماح98 × دوراقي و جماح51 × دوراقي( 

 للحبوب بواقع(5.19 طن/هكتار و4.96 طن/هكتار)باملقارنة مع 
ً
اأعلى انتاجا

االآب���اء واالأمهات. اجلدير بالذك���ر اأن هذه العملية �ست�ستم���ر حتى اجليل التا�سع 

)F9( وذلك للح�سول على التجان�س بن�سبة %95.

الربنامج الرئي�سي 3. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية النباتية

امل�سروع 3-2. ا�ستخدام املادة الوراثية للمحا�سيل املحلية وامل�ستوردة والرعوية يف الإنتاج الزراعي
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�صورة 22.  جتربة برنامج تهجني القمح العماين يف حمطة 

البحوث الزراعية بجماح

  تقييـــم )11( �سنـــف من جـوز الهنـــد )النارجيل( امل�ستوردة من 

�ساحل العاج حتت الظروف املناخية ل�سهل �سللة

تعت���رب نخي���ل ج���وز الهن���د )النارجي���ل( م���ن حما�سي���ل الفاكهة 

االأ�سا�سي���ة املتاأقلم���ة مبحافظ���ة ظفار نظ���رًا ملناخه���ا اال�ستوائي 

امللئ���م لنمو ه���ذه الفاكهة. وت�س���ري نتائج التع���داد الزراعي لعام 

2012/ 2013م اإىل اأن ع���دد نخيل جوز الهند املزروعة مبحافظة 

ظفار بلغ���ت )149( األف نخلة موزعة عل���ى م�ساحة تقدر بحوايل 

)1455( ف���دان، كما ت�س���ري التقديرات االإح�سائي���ة للوزارة لعام 

2014م اإىل اأن اجم���ايل انتاج ال�سلطنة م���ن جوز الهند بلغ 6732 

طن. وبهدف تو�سيع القاعدة الوراثية الأ�سناف النارجيل مبحافظة 

ظف���ار وتوف���ري اأ�سن���اف ذات انتاجية وج���ودة عالي���ة ومقاومة اأو 

متحملة للآف���ات الزراعية، فقد مت ا�ستج���لب عدد )11( �سنف 

م���ن النارجيل م���ن �ساحل الع���اج مت زراعتها يف مزرع���ة البحوث 

الزراعي���ة ب�سللة يف يوليو 2011م يف جتربة م�سممة اح�سائيًا. 

بداأت معظم االأ�سناف باالإزهار واالإثمار خلل اأقل من �سنتني من 

تاريخ الزراع���ة، حيث ب���داأت االأ�سناف الق�س���رية ب�سائر االإثمار 

يف �سه���ر يونيو 2013م، وتعترب هذه مي���زة ن�سبية لهذه االأ�سناف، 

حيث اأنه من املعروف باأن اأ�سجار النارجيل حتتاج على االأقل )3) 

�سن���وات حتى تزه���ر. ومن خلل الق���راءات امل�سجلة لعام 2015م 

 Rennel( فقد لوحظ تفوق اأ�سجار ال�سنفني ،)ال�سور 23-25(

Island Tall( و )Tagnanan tall( يف متو�س���ط ط���ول ال�سج���رة 

)6،7 م و 6،9 م( ويف متو�س���ط حميط ال�ساق على بقية االأ�سناف 

 Raja Brown( فيما �سج���ل ال�سن���ف ،)183 �س���م و 217 �س���م(

Dwarf( اأق���ل القيا�س���ات )4.8 م و 92 �س���م(، وفيم���ا يخ����س 

االإنتاجي���ة وال�سف���ات الثمرية له���ذه االأ�سناف )ج���دول 1(، فقد 

ت���راوح متو�سط ع���دد االأغاري�س الزهرية م���ن 10 -14 اإغري�س/ 

نخلة، حي���ث �سجل ال�سن���ف )Brazilian Green Dwarf( اأعلى 

ع���دد للأغاري����س الزهري���ة )14 اإغري�س/ نخل���ة(، يف حني كان 

ال�سن���ف )Improved Mawa Hybrid( اأقل عدد )10 اغري�س 

/ نخلة(. ومن جممل عدد االأغاري�س الزهرية كان اغري�س واحد 

فقط و�سل ملرحلة التزهري لكل �سنف من االأ�سناف.

�صورة 23 )اأ-ج(. منظر عام لتجرية اأ�صناف النارجيل امل�صتوردة

�صورة 24 )اأ-ج(. بع�س اأ�صناف جوز الهند املزهرة واملثمرة 
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 تف����وق ال�سن����ف )Improved Hybrid Cameroon( يف متو�س����ط 

ع����دد الثم����ار/ عذق )14 ثم����رة(. وفيم����ا يتعلق بقيا�س����ات اخلوا�س 

الفيزيائي����ة للثمار، فقد ا�سارت النتائ����ج اإىل اأن متو�سط طول الثمرة 

ترواح بني 9.5-11.1 �سم وعر�سها بني 6.2-6.7 �سم، كما لوحظ 

 Tacunan( و )Catigan Green Dwarf( ب����اأن ثم����ار ال�سنف����ني

Green Dwarf( ق����د حققت اأعلى متو�سط وزن للثمرة )1200جم/

 Tacunan Green( فيم����ا كان وزن م����اء الثم����ار لل�سن����ف ،)ثم����رة

 Raja( ووزن اللح����م لثم����ار ال�سنف ،)( االأعل����ى )205ج����مDwarf

 Malayan( ق�س����رة ثم����ار ال�سن����ف .)380ج����م( )Brown Dwarf

Red Dwarf( كان����ت االأعلى )500 ج����م(، واأقلهما ق�سرة كان لثمار 

ال�سنف )Pilipog Green Dwarf( مبتو�سط وزن بلغ )250 جم(. 

وبخ�سو�����س الن�سبة املئوي����ة لل�سكريات يف ماء ال�س����رب يف الثمار يف 

مرحل����ة ال�س����رب )املرحلة العمري����ة الثالثة(، فقد ت����رواح بني 4.8-

 ،)%6.3( )Pilipog Green Dwarf( 6.3 % حي����ث تفوق ال�سن����ف

اأم����ا ال�سن����ف )Malayan Red Dwarf( فقد كان����ت الن�سبة املئوية 

لل�سكريات به اأق����ل )4.8%( مقارنة ببقية االأ�سناف. اأما فيما يتعلق 

بح�سا�سي����ة االأ�سن����اف للأ�ساب����ة مبختل����ف االآف����ات الزراعي����ة، فقد 

تلح����ظ اأن درجة االإ�سابة اخلارجية لثمار النارجيل بحلم النارجيل 

 Catigan Green( قد تفاوتت من �سنف الآخر، حيث اأظهر ال�سنف

 Malayan( درج����ة، بينما االأ�سن����اف )>( اأق����ل اإ�ساب����ة )1Dwarf

 Improved( و )Improved Mawa Hybrid( و )Yellow Dwarf

Hybrid Camren( كان����ت درج����ة اإ�سابته����ا عالي����ة ج����دا وبلغ����ت 4 

درج����ات. كم����ا بلغ اأعل����ى تعداد حلل����م النارجيل يف الثم����رة الواحدة 

)2892( ح�سرة يف ال�سن����ف )Malayan Yellow Dwarf(، واأقلها 

)92( ح�سرة يف ال�سنف )Raja Brown Dwarf(. كذلك لوحظ اأن 

تع����داد املفرت�س����ات )Phytoseiid( و )Tarsonemied( كان قليل 

اإجم����اال يف معظم االأ�سناف، كما �سجلت ن�س����ب ب�سيطة الإ�سابة ثمار 

واأ�سجار النارجيل بح�سرة البق الدقيقي.

تقييــم اأ�سنــاف ال�سعــري )Hordium volgare( الواعــدة يف 

حمافظتي الداخلية وجنوب ال�سرقية 

ي���زرع حم�س���ول ال�سع���ري يف حمافظ���ات الداخلي���ة وال�سرقية 

وجب���ال احلجر الغربي لغر�س احلب���وب والتي ت�ستخدم كعليقة 

لطع���ام الدواجن. يتم ت�سجيع املزارعني لزراعة هذا املح�سول 

حتت نظام الري بالر����س وتخطط الوزارة اإىل االكتفاء الذاتي 

من هذا املح�سول كعلف مركز. مت يف هذه الدرا�سة تقييم عدد 

)5( اأ�سناف م���ن ال�سعري املنتخبة من املدخ���لت الواردة من 

املركز العربي للدرا�سات يف املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة 

)اأك�س���اد( والت���ي مت تقييمه���ا خلل الث���لث �سن���وات املا�سية 

اإ�ساف���ة لل�سن���ف املحل���ي )جم���اح 98( وال���ذي مت التو�سية به 

ك�ساهد حملي خلل املو�سم ال�ستوي 2014-2015م يف حمطتي 

البحوث الزراعية بجماح )حمافظة الداخلية( والكامل والوايف 

)حمافظة جنوب ال�سرقي���ة(. مت زراعة املح�سول يف منت�سف 

اأجري���ت  2015م.  مار����س  يف  ح�س���اده  ومت  2014م  نوفم���رب 

التجربة بت�سميم القطاعات الع�سوائية الكاملة بثلثة مكررات 

ومت حتليله���ا بنظ���ام حتلي���ل التباي���ن )ANOVA( ومقارن���ة 

 Mean separation –( املتو�سطات بطريقة ف�س���ل املتو�سط

Duncean(. مت زراع���ة املح�سول حتت نظام الري بالر�س يف 

اأحوا����س مب�ساح���ة )3.75 م2( وكانت امل�ساف���ة بني اخلطوط 

بواق���ع )25 �س���م(. اأ�س���ارت نتائ���ج التحلي���ل االح�سائ���ي اإىل 

وجود فروق���ات معنوية بني االأ�سناف بالن�سب���ة الرتفاع النبات 

)�سم( وع���دد االأيام للتزه���ري والن�سج ووزن احلب���وب والوزن 

احلي���وي )طن/هكتار(، بينما مل يكن هن���اك فروقات معنوية 

بالن�سبة لعدد اخللف ووزن الق�س )طن/هكتار(. اأما يف حمطة 

البح���وث الزراعي���ة بجماح فق���د تفوقت جمي���ع االأ�سناف على 

�صورة 25 )اأ( و)ب(. بع�س ثمار اأ�صناف جوز الهند امل�صتوردة
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ال�ساه���د )جماح 98( م���ن حيث وزن احلب���وب وارتفاع النبات 

غ���ري اأن ال�ساه���د كان متفوق���ًا يف وزن الق�س وال���وزن احليوي. 

كان ال�سنف )اأك�س���اد 1676( االأعلى يف وزن احلبوب )4.88 

طن/هكت���ار( يلي���ه ال�سن���ف )اأك�س���اد 1614( وال���ذي اأعطى 

انتاج���ًا وق���دره )4.16 طن/هكتار(. اأم���ا يف حمطة البحوث 

الزراعي���ة بالكامل والوايف فق���د تفوقت جمي���ع االأ�سناف على 

ال�ساه���د املحلي )جماح 98( ما ع���دا ال�سنفني )اأك�ساد 1662 

واأك�س���اد 1614(. كان ال�سنف )اأك�ساد 1658( االأعلى يف وزن 

احلب���وب باإنت���اج وق���دره )4.00 طن/هكت���ار( يلي���ه ال�سنف 

)اأك�س���اد 1676( بانتاج وقدره )3.87 طن/هكتار( بينما كان 

ال�سن���ف )اأك�ساد 1662( االأقل انتاج���ًا للحبوب )3.53 طن/

هكت���ار(. من امللحظ اأن ال�سنف )اأك�ساد 1676( كان االأعلى 

يف وزن احلب���وب يف املحطت���ني )جماح والكام���ل والوايف( غري 

اأن���ه كان اأقل انتاجًا يف الكامل والوايف باملقارنة مع انتاجيته يف 

حمط���ة البحوث الزراعية بجماح. �سيتم حتديد االأ�سناف التي 

تعطي انتاجًا اأعلى من ال�ساهد املحلي يف املو�سم القادم و�سيتم 

التو�سية بها وادخالها �سمن برنامج االكثار مع املزارعني.

زراعة اخليار يف البيت املحمي )يف الرتبة( يف مواعيد زراعية 

خمتلفة

تعت���رب الزراع���ة يف البيوت املحمي���ة م���ن االأدوات الناجحة ملد 

مو�س���م االإنت���اج والتو�س���ع الراأ�سي يف اإنت���اج حا�سلت اخل�سر 

غري حمدودة النم���و، �سواء كانت هذه البيوت مربدة اأو مظللة.  

وع���ن االأهمية االقت�سادي���ة للبيوت املحمية ميك���ن القول باأنها 

اأ�سبح���ت ا�ستثم���ارات اقت�سادية ت�ساه���ي يف ربحيتها العديد 

من اال�ستثم���ارات املوظف���ة يف امل�ساريع ال�سناعي���ة والتجارية 

االأخ���رى. ويف حالة اإدارتها وت�سغيله���ا بكفاءة عالية يتم تغطية 

كلف���ة البناء والت�سغيل للبيوت خلل م���دة من 1-2 عام خا�سة 

واأن العم���ر االفرتا�سي للبيوت املحمية يرتاوح بني 15-25 �سنة 

وهي فرتة زمنية طويلة كفيلة بتحقيق فوائد اقت�سادية متعددة 

واأرباحا كبرية. ت�سل اإنتاجية بع�س اأ�سناف حما�سيل اخل�سر 

عند زراعتها داخل البيوت املحمية من 8-10 اأ�سعاف الزراعة 

يف احلق���ول املك�سوف���ة. وتعت���رب حمافظ���ه ظف���ار م���ن املناطق 

الت���ي يندر فيها وجود البيوت املحمي���ة باأنواعها ولعل الظروف 

املناخي���ة املعتدلة ال�سبب يف ذل���ك اإال اأن هناك ظروف تنموية 

وبيئي���ه حتتم اإدخ���ال ون�سر ه���ذه التقنية بعدم���ا ثبت جناحها 

لتو�سيع االإنتاج كما وكيفا.

تهدف هذه التجرب���ة اإىل حتديد ان�سب مواعيد لزراعة اخليار 

يف البيوت البل�ستيكية حتت ظروف �سهل �سلله . 

�صورة 26 )اأ( و)ب(. منظر ملح�صول اخليار يف فرتة الزراعة 

االأوىل )اأ( والثانية )ب(

 Dipo F1، Reema مت���ت زراع���ة بذور اخلي���ار الأ�سن���اف

يف  جيف���ي7  اأقرا����س  F1، Kirton F1،  Viola F1يف 
�س���واين بل�ستيكية لل�ستلت وذلك بتاري���خ 2014/11/30م.  

توالت عملية الري بواقع رية واحدة يف اليوم ما عدا قبل النقل 

اإىل االأر����س امل�ستدمية فقد توقف ال���ري ملدة يوم واحد بهدف 

�سمان خ���روج ال�ستلة م���ع الرتبة الزراعية م���ن العني ب�سهولة 

، وزرع���ت االأ�سن���اف عند و�سول ط���ول ال�ست���لت اإىل الطول 

املنا�سب للزراعة يف البي���ت املحمي بتاريخ  2014/12/17م . 

بعد ذلك مت نقل ال�ستلت اإىل ار�س التجربة )البيت املحمي( 

بعد اإعداد ار�س ال�سوب���ة وتهيئتها واإزالة احل�سائ�س ال�سارة، 

به���ا واأ�سي���ف ال�سم���اد البل���دي مع ال�سم���اد ال�سوب���ر فو�سفات 

الثلث���ي ح�س���ب التو�سي���ات. كان���ت احل�س���دة االأوىل بتاريخ 

2015/1/11م  وانته���ت فرتة احل�س���اد بتاريخ 2015/4/9م 

باإجم���ايل 35 ح�سدة.اعط���ت التجرب���ة ن���اجت حم�س���ول بل���غ 

2293.57  كج���م للبي���ت املحم���ي )270م2( )�س���ورة 26(. 

كم���ا اأو�سحت النتائج باأن ال�سن���ف Reem F1 اأعطى اأعلى 

 Viola اإنتاجي���ة )602.65 كج���م( يف حني اأعط���ى ال�سنف

F1 اأدنى انتاجية )541.95 كجم( )جدول3(.
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اأما خ����لل املو�سم الثاين، فقد مت زراعة ال�ست����لت يف امل�ستل بتاريخ 

2015/4/19م ومت نقله����ا اإىل البيت املحمي بتاريخ 2015/5/10م. 

كانت احل�س����ده االوىل للمح�سول بتاري����خ 2015/6/4م اأي بعد 25 

ي����وم من نقل ال�ستلت للبيت املحمي، وانته����ت فرتة احل�ساد بتاريخ 

ن����اجت  2015/7/26م  باإجم����ايل )23(ح�س����ده. اعط����ت التجرب����ة 

حم�سول بلغ 1471.95 كجم للبيت املحمي )270م2( . كما اأو�سحت 

النتائج ب����اأن ال�سن����ف Dipo F1 اأعطى اأعلى حم�س����ول )379.35 

كج����م( يف حني اأعط����ى ال�سنف Viola F1 اأدن����ى انتاجية )355.7 

كجم()ج����دول 4(. . اأعط����ى ه����ذا املو�سم اإنتاجية اأق����ل باملقارنة مع 

املو�س����م ال�سابق وذلك ب�سبب ا�ساب����ة املح�سول بالفطريات مما اأدى 

اإىل اإزالته قبل انتهاء املو�سم.

جدول 3. ناجت املح�سول للمو�سم االأول

ال�سنفم

الوزن الكلي بالكجم 

يف جميع املكررات

املجموع الكلي للثمار/

نبات خمتار

1Dipo F1585.344

2Reema F1602.6546

3Kirton F1563.6744

4Viola F1541.9534

2293.57168املجموع

جدول 4. ناجت املح�سول للمو�سم الثاين

ال�سنفم
الوزن الكلي بالكجم 

يف جميع املكررات

املجموع الكلي 

للثمار/نبات خمتار

1Dipo F1397.3548

2Reema F1372.747

3Kirton F1364.243

4Viola F1355.743

1471.95181املجموع

جتربة تقييم اأ�سناف الفا�سوليا يف البيت املحمي املربد 

 Al-Hama،( مت تقيي���م ثلثة اأ�سن���اف جديدة م���ن الفا�سولي���ا

Donna، Terli( م���ن حي���ث النمو وج���ودة االنتاج وذل���ك لتقييم 

انتاجيتها وجودتها خلل مو�سمي 2013/ 2014 و 2015/2014م 

يف حمطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف يف البيت املحمي املربد 

)�س���ورة 27(. اأ�سارت النتائج اإىل وج���ود تباين يف اأداء االأ�سناف 

خ���لل املو�سمني، حي���ث تلحظ عدم ثبات انتاجي���ة كل �سنف يف 

املو�سمني وق���د يكون للظروف املناخي���ة دورًا يف هذا التباين. كما 

اأو�سحت النتائج وجود فروقات معنوية بني االأ�سناف يف االإنتاجية 

)�س���كل 17( يف املو�سم الث���اين 2015/2014 م ولي����س يف املو�سم 

االأول، حيث تراوح متو�سط انتاجية االأ�سناف يف كل املو�سمني بني 

2.7- 4.8 طن/للبي���ت. تفوق ال�سن���ف )Terli( يف املو�سم االأول 

)4.8 طن/البيت( مقارنة ببقية االأ�سناف يف حني تفوق ال�سنف 

Al-Hama )3.7 طن /البيت( عن االأ�سناف االأخرى يف املو�سم 

 3.0( Donna الث���اين ،غري اأنه تلحظ تراجع انتاجية ال�سنفني

طن /للبيت( وTerli )2.7 طن /للبيت( يف املو�سم الثاين.

�صورة 27. نباتات الفا�صوليا يف البيت املحمي
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�صكل 17. اإنتاجية )طن/البيت املحمي( لثالثة ا�صناف من 

حم�صول الفا�صوليا املزروعة يف الرتبة حتت ظروف البيت 

املحمي املربد مبحطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف

تقييــم الأ�سنــاف املحليــة من القــت )الرب�سيم احلجــازي( حتت 

ظروف حمافظة ظفار 

يعترب الرب�سيم احلج����ازي )Medicago sativa( املح�سول العلفي 

االأكرث اأهمي����ة يف جمموعة املحا�سيل البقولي����ة العلفية املعمرة. اأدى 

خل����ط ب����ذور اال�سن����اف املحلي����ة لهذا املح�س����ول يف حمافظ����ة ظفار 

واملحافظ����ات االأخرى اإىل تدهور تلك االأ�سن����اف من حيث االنتاجية 

وق�س����ر عمر املح�سول. اأجريت ه����ذه التجربة لتقييم اأداء االأ�سناف 

املحلية م����ن الرب�سيم يف حمطة البحوث الزراعي����ة ب�سللة )�سورة 

28( حتت نظ����ام الري بالر�س، حيث مت زراعة املح�سول يف االأ�سبوع 

االأول م����ن �سه����ر مار�����س 2013م. ومت تطبي����ق التجرب����ة بت�سمي����م 

القطاع����ات الع�سوائية الكاملة ت�سم ع����دد )4( مكررات وبا�ستخدام 

ثلثة اأ�سن����اف )الباطني والداخلية والظف����اري(. مت احل�سول على 

)35( جزة حتى عام 2015م. اأظهرت النتائج وجود فروقات معنوية 

بني االأ�سناف فيما يتعلق مبعدل ارتفاع النبات )�سم( واإجمايل العلف 

اجل����اف )طن/هكتار(، بينم����ا مل يكن هناك فروق����ات معنوية فيما 

يتعلق باإجمايل العلف االأخ�سر والن�سبة املئوية للمادة اجلافة. واأظهر 
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تربية الطفرات للقمح وال�سعري با�ستخدام اأ�سعة جاما

تنقية اأ�صناف من القمح وال�صعري:

اإ�ستم���ل هذا الن�س���اط على تنقي���ة اأ�سناف )ك���وىل، �سنني، وادي 

قري���ات 110( من القم���ح، واأ�سناف )جم���اح51، وجماح98( من 

ال�سعري وذلك بزراعة الب���ذور املتح�سل عليها من املو�سم ال�سابق 

بطريقة �سنبلة لكل خط. مت ح�ساد البذور يدويا واإر�سال )1000)

ب���ذرة من كل �سنف اإىل خمت���ربات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يف �سايرب�س���دورف - فيين���ا به���دف اإجراء اإختب���ارات احل�سا�سية 

واإختيار اجلرع���ات املنا�سبة لكل �سنف، ومن ثم ت�سعيع كل �سنف 

باجلرعة املنا�سبة وزراعتها يف نوفمرب2015م.

زراعة اجليل االأول )M1( ل�صنف القمح املحلي كوىل:

مت ت�سعيع �سنف القم���ح املحلي كوىل مبعدل 200 و 250 و300 

م���ن اأ�سع���ة جام���ا )باالإ�ساف���ة اإىل ال�ساه���د( واحل�سول على 

اجليل املطفر االأول )M1( املنزرع خلل �سهر نوفمرب2014م. 

خ���لل فرتة احل�ساد )اإبريل 2015م( مت انتخاب 250 - 300 

�سنبل���ة لكل معاملة، ومت و�سع كل �سنبلة منها يف كي�س منف�سل 

وا�ستخل�س���ت البذور من ال�سنابل يدوي���ًا ل�سمان عدم خلطها 

متهي���دا لزراعتها خ���لل �سهر نوفم���رب2015م بطريقة �سنبلة 

لكل خط )�سورة 29(.

ال�سن����ف الظف����اري تفوقا يف متو�سط ارتفاع النب����ات )79.39 �سم( 

يلي����ه �سنف الداخلية )72.49 �سم( وكان ال�سنف الباطني االأق�سر 

)62.09 �س����م(. بلغ اإجمايل العلف االأخ�سر لل�سنف الظفاري لل�35 

ج����زة )382.90 طن/هكتار( غ����ري اأنه مل يكن هن����اك فرقا معنويا 

م����ع �سنف الداخلي����ة )387.20 طن/هكت����ار( والباطني )308.00 

طن/هكت����ار( فيما كان ال�سنف الظفاري متفوق����ا يف اإجمايل املادة 

اجلاف����ة )90.04 طن/هكت����ار( يلي����ه ال�سن����ف الداخلي����ة )87.76 

طن/هكت����ار( وكان ال�سن����ف الباطني االأقل يف انت����اج العلف اجلاف 

)68.45 طن/هكتار( )جدول 5(. اأما بالن�سبة للتباين بني اجلزات 

فقد تلحظ باأن ال�سنف الظفاري كان متفوقا يف )15( جزة االأوىل 

بالن�سبة جلمي����ع �سفات االنتاج يليه ال�سنف العماين )الداخلية( يف 

حني تراجع ال�سنف الظف����اري يف االإنتاج بعد اجلزة اخلام�سة ع�سر 

وبالت����ايل فقد تقدم ال�سنفني الباطن����ي والداخلية ابتداء من اجلزة 

ال�ساد�سة ع�سر وحتى اجلزة 22. بعد ذلك عاود االرتفاع متفوقًا على 

ال�سنف����ني الداخلية والباطني ابتداءًا من اجلزة )22( وحتى اجلزة 

)33( وق����د يعود تف����وق ال�سنف الظف����اري على ال�سنف����ني االآخرين 

نظرا لتاأقلمه مع الظ����روف املحلية للمحافظة. وميكن اال�ستنتاج باأن 

ال�سنف الظفاري هو االأ�سلح للزراعة يف الظروف املناخية ملحافظة 

ظفار كما اأن ال�سنفني االآخرين )الباطني والداخلية( اأعطيا انتاجًا 

جيدًا من العلف االأخ�سر وبالتايل فاإنهما منا�سبني اأي�سًا للزراعة يف 

واليات حمافظة ظفار املختلفة.

�صورة 28. منظر عام لتجربة القت

جدول 5. ارتفاع النبات )�صم( ووزن العلف االأخ�صر واجلاف )طن/هكتار( ون�صبة املادة اجلافة )%( لعدد )35 جزة( الأ�صناف الرب�صيم 

احلجازي حتت ظروف حمافظة ظفار

 ال�سنف
ارتفاع النبات 

)�سم(

متو�سط وزن 

العلف االأخ�سر 

)طن/هكتار(

متو�سط وزن 

العلف اجلاف 

)طن/هكتار(

اإجمايل وزن 

العلف االأخ�سر 

)طن/هكتار(

اإجمايل وزن 

العلف اجلاف 

)طن/هكتار(

ن�سبة املادة 

اجلافة )%(

a 79.3910.94a 2.57382.9a 90.0424.01ظفاري

b 72.4911.06a 2.51387.2a 87.7623.39داخلية

c 62.098.8b 1.96308b 68.4522.86باطني

71.3210.272.35359.3782.0823.42املتو�سط

F-test*NS*NS*NS

)%5( LSD6.67-0.50-17.58-

)%( CV5.414.212.414.212.43.0

NS =غري معنوي   *احلروف املت�سابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية
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�صورة 29. �صالالت اجليل االأول من �صنف القمح كويل التي 

)GY 250( مت ت�صعيعها باأ�صعة جاما

 اجليل االأول )M1( ل�صنف ال�صعري املحلي دوراقي:

مت ت�سعي���ع �سنف ال�سعري املحل���ي دوراقي مبعدل 200، 250، 300 من اأ�سعة 

جام���ا )باالإ�سافة اإىل ال�ساهد( وزراع���ة اجليل املطفر االأول )M1( خلل 

�سه���ر نوفم���رب 2014م. خ���لل فرتة احل�س���اد )مار����س 2015م( انتخاب 

مايقارب 250 - 300 �سنبلة لكل معاملة، ومت و�سع كل �سنبلة منها يف كي�س 

منف�سل وا�ستخل�ست البذور من ال�سنابل يدويًا ل�سمان عدم خلطها متهيدا 

لزراعتها خلل �سهر نوفمرب 2015م بطريقة �سنبلة لكل خط )�سورة 30(.

�صورة 30. �صالالت اجليل االأول من �صنف ال�صعري دوراقي 

)GY 200( التي مت ت�صعيعها باأ�صعة جاما

برنامج اجليل الثاين )M2) للنباتات املطفرة من �صنف القمح املحلي كوىل 

مت ت�سعيع بذور �سنف القمح املحلي كويل مبعدل 150 و300 و 450 من اأ�سعة جاما 

)باالإ�ساف���ة اإىل ال�ساهد( وزراعة اجليل املطفر االول M1 يف نوفمرب 2014م، و 

خلل فرتة احل�ساد مت انتخاب ()45( نبات من املعاملت الثلث كالتايل: 

• انتخ���اب )27( نبات م���ن النباتات التي مت معاملته���ا باجلرعة االإ�سعاعية 	

150 من اأ�سعة جاما.

• انتخ���اب )16( نبات م���ن النباتات التي مت معاملته���ا باجلرعة االإ�سعاعية 	

300 من اأ�سعة جاما.

• انتخ���اب نباتني من النبات���ات التي مت معاملتها باجلرع���ة االإ�سعاعية 450 	

من اأ�سعة جاما.

ومت اإ�ستخل�س البذور يدويا من ال�سنابل املختارة متهيدا لزراعتها خلل املو�سم 

القادم نوفمرب 2015م )�سورة 31(.

�صورة 31. �صالالت اجليل الثاين من �صنف ال�صعري دوراقي 

)GY 150( التي مت ت�صعيعها باأ�صعة جاما

تقييــم اأ�سنــاف الأمبــا )املاجنــو( مبزرعــة البحــوث الزراعيــة 

بقريون حريتي مبحافظة ظفار

ا�ستكماال ملتابعة الدرا�سات التي اأقيمت حتت ظروف اجلبل بقريون حريتي 

مبحافظة ظفار لتقييم منو وانتاجية عدد )15( �سنف من ا�سناف االأمبا 

اأحادي���ة اجلنني )�سورة 32(  مزروعه يف جتربتني منف�سلتني؛ االأوىل يف 

ع���ام 2009م و�سمت ع���دد )8( ا�سناف )بني�سان، �سفي���دا ملجوا، امام 

ب�سن���د، زعف���ران، الفون�سو، باي���ري، م�سقطي، رو����س( والثانية كانت يف 

ع���ام 2012 م �سمت عدد )7( اأ�سن���اف )باراما�سي، الجنرا، دي�سهري، 

تنريو، املبوربني�سان، بنجل���ورا، نيلم(، فقد اأ�سارت نتائج التجربة االأوىل 

اإىل وج���ود تباين بني االأ�سن���اف يف ا�ستجابتها لظروف قريون حريتي من 

حيث النمو، حيث تراوح متو�سط ارتفاع االأ�سجار بني االأ�سناف من 1.69 

اإىل 3.0 م���رت، وقد �سجل ال�سنف باي���ري اأعلى ارتفاع لل�سجرة )3 مرت( 

يلي���ه ال�سنف م�سقطي )2.94 م���رت( يف حني و�سل ارتفاع ال�سنف رو�س 

اإىل 1.69 مرت. اأما فيما يتعلق ب�سمك جذع ال�سجرة، فقد �سجل ال�سنف 

م�سقط���ي اأكرث �سم���كًا )37.6 �سم( يليه ال�سنف باي���ري )32.5 مرت(. 

اأم���ا بخ�سو����س مب�ستوى حجم املجم���وع اخل�سري، فقد ا�س���ارت النتائج 

اإىل اأن �سنف���ي باي���ري والزعف���ران كان���ا اكرث كثافة للمجم���وع اخل�سري 

)10.45 و 10.10 م3، عل���ى التوايل( مقارنة مع بقية االأ�سناف يف حني 

كان رو����س اأقلها كثافة للمجموع اخل�س���ري )2.79 م3(. تراوح متو�سط 

ع���دد الثمار ب���ني 3- 93.0 ثم���رة / �سجرة، حي���ث كان ال�سنف بني�سان 

)93.0 ثم���رة / �سج���رة( االأعل���ى انتاج���ًا وبل���غ متو�سط حج���م الثمر به 

350ج���م يلي���ه �سنف م�سقطي )51 ثم���رة / �سجرة( ال���ذي كان متو�سط 

وزن الثم���رة به 150 جم. و�سجل ال�سنف���ني زعفران و�سفيدا ملجوا اأعلى 

ن�سب���ة للمواد ال�سلبة الذائبة )12%(. اأم���ا بالن�سبة للتجربة الثانية، فقد 
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درا�ســة ا�ستخدام الزيتون الربي )العتــم( كاأ�سل لإنتاج الزيتون 

يف اجلبل الأخ�سر

ا�ستكم���اال ملتابع���ة الدرا�س���ة التي نفذت من���ذ منت�س���ف 2013 مبمزرعة 

البح���وث الزراعيه باجلب���ل االأخ�س���ر لدرا�سة ا�ستخ���دام الزيتون الربي 

)العت���م( كاأ�س���ل الإنتاج الزيت���ون يف اجلبل االأخ�سر، وللع���ام الثاين على 

التوايل مت ت�سجيل خ�سائ�س النمو اخل�سري )طول النبات و�سمك ال�ساق 

وع���دد االأفرع( للأ�سجار املطعومة ل�سنف الزيت���ون الفل�سطيني )بلدي( 

)�س���ورة 33(. اأو�سحت النتائج التباين ب���ني االأ�سجار املطعومة من حيث 

النمو اخل�سري وذلك ب�سبب تباي���ن اأ�سجارالعتم امل�ستخدمة كاأ�سول من 

حي���ث ق���وة منوها مم���ا انعك�س ذل���ك يف تن�سيط ال�سنف املطع���وم عليه. 

ت���راوح طول ال�ستلة بني 9-140 �سم و�سمك �س���اق ال�ستلة بني 0.5 -3.2 

�سم وعدد االأفرع من 1-8 فرع/ �ستلة. ومبقارنة معدالت النمو اخل�سري 

لل�سن���ة احلالية باملا�سية يت�سح ب���اأن ن�سبة الزيادة يف منو ال�ستلت خلل 

ه���ذا العام كان���ت 273.2 % لطول ال�ستل���ة و126.2 % ل�سمك ال�ساق مما 

يعطي موؤ�سر وا�سح على مدى التوافق اجليد بني االأ�سل والطعم.

درا�ســة منو الرمــان والزيتون حتت ظــروف الزراعة بدون تربة 

)النظام املفتوح( باجلبل الأخ�سر

يعترب الرم���ان والزيتون من حما�سي���ل الفاكهة الرئي�سي���ة باجلبل االأخ�سر 

نظرًا لتوف���ر الظروف املناخية املنا�سبة لنموه���ا. ونعتقد باأن الزراعة بدون 

ترب���ة )النظام املفتوح( تعترب اإحدى البدائل التي ميكن ا�ستخدامها للتو�سع 

لزراعة هذه املحا�سيل ب�سكل راأ�سي ال �سيما واأن املنطقة تعاين من نق�س يف 

املياه و�سحالة الرتبة. ا�ستكمااًل ملتابعة الدرا�سة املنفذة منذ �سنتني واملتمثلة 

يف زراع���ة �ست���لت رم���ان حملي���ة بالعقلة و�ست���لت زيتون بالعقل���ة )�سنف 

فل�سطيني بلدي( و�ستلت زيتون تركية مطعمة على الزيتون الربي )العتم( 

 70× وه���و �سنف تركي املزروعه يف ق�ساري بل�ستيكية )70 �سم×70 �سم 

�س���م( مملوءة بو�سط���ني زراعيني )100% كوكوبيت وكوكوبي���ت وتربة رملية 

خفيف���ة بن�سبة 1:2(، )�سورة 34 -35( فقد اأ�سارت النتائج اإىل اأنه مل يكن 

الأو�ساط الرتبة تاأث���ري معنوي على معايري منو نباتات الرمان من حيث طول 

النب���ات و�سمك ال�س���اق وعدد االأفرع وحمت���وى الورقة م���ن الكلوروفيل على 

الرغ���م من تفوق النبات���ات املزروعه بو�س���ط الرتبة م���ع الكوكوبيت مقارنة 

بو�س���ط الكوكوبي���ت مبف���رده وذلك م���ن حيث ط���ول النب���ات )1.17 مرت( 

و�سمك �ساق ال�ستلة )27 �سم(. اأما فيما يتعلق با�سناف الزيتون الفل�سطيني 

والرتك���ي، فقد تفوق و�سط الرتب���ة امل�ساف اليه الكوكوبي���ت مقارنة بو�سط 

اأ�سارت النتائج اإىل تفوق �سنف الجنرا من حيث ارتفاع ال�سجرة )1.92 

مرت( وحجم املجم���وع اخل�سري )1.2 م3( يليه ال�سنف دي�سهري بينما 

اأعط���ى ال�سن���ف نيلم اكرث عددًا للثمار )11 ثم���رة / �سجرة( يليه �سنف 

الرباما�سي )6 ثمار/ �سجرة(. ترواح متو�سط وزن الثمار بني 300-115 

ج���م. كما اأو�سحت النتائج اأن متو�سط ن�سبة املواد ال�سلبة الذائبة جلميع 

االأ�سناف املثمرة تراوح بني 8 اإىل 11 %.

�صورة 32 )اأ- ج(. بع�س من اأ�صناف االأمبا املزروعة يف مزرعة البحوث بقريون حريتي

�صورة 33 )اأ( و)ب(. بع�س من اأ�صجار الزيتون الفل�صطيني املطعومة على اأ�صل العتم مبزرعة البحوث الزراعية باجلبل االأخ�صر
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الكوكوبي���ت املفرد يف حت�سني من���و ال�ستلت لل�سنفني )ط���ول ال�ستلة، 142 

،.0.93 �س���م، على التوايل( و�سمك �س���اق ال�ستلة )36.3، 23.0 �سم، على 

التوايل(. تفوقت �ستلت ال�سن���ف الفل�سطيني املزروع يف و�سط الكوكوبيت 

املفرد يف زيادة عدد االأفرع املنتجة )8 اأفرع /�ستلة( مقارنة بالو�سط االآخر 

)6.33 فرع /�ستل���ة( والعك�س بالن�سبة لل�سنف الرتكي املطعوم )3.3 فرع 

لو�سط الكوكوبيت املف���رد و4.3 فرع/�ستلة لو�سط الرتبة والكوكوبيت(. اأما 

فيم���ا يتعلق مب�ستوى الكلورفي���ل يف االأوراق فلم يكن الأو�ساط الرتبة اأي تاأثري 

معنوي لكل ال�سنفني. 

�صورة 34. )اأ( و)ب(. منظر عام )اأ( و االإثمار )ب( الأ�صناف الزيتون الرتكي والتي مت زراعتها يف اأو�صاط الكوكوبيت + الرتبة مبزرعة البحوث الزراعية باجلبل االأخ�صر

�صورة 35.  )اأ( و)ب(. منظر عام )اأ( و االإثمار )ب( الأ�صناف الرمان املحلي والتي مت زراعتها يف اأو�صاط الكوكوبيت + الرتبة مبزرعة البحوث الزراعية باجلبل االأخ�صر

 تاأثــري م�سافات الزراعة بــني الأ�سجار على منــو واإنتاجية بع�ض 

اأ�سناف الأمبا

يعت����رب التو�س����ع الراأ�سي ع����رب زيادة االإنت����اج يف وحدة امل�ساحة اأح����د اخليارات 

املطروح����ة لزيادة انتاجي����ة حما�سيل الفاكه����ة وخا�سة االأمبا الت����ي تعترب من 

املحا�سيل الهامة يف ال�سلطنة والتي عادة يتم زراعتها على م�سافة �سبعة اأمتار 

)86 �سج����رة / فدان(، غري اأن����ه من املمكن تقليل م�ساف����ة الزراعة بحيث يتم 

زراعة اأكرب ع����دد ممكن من االأ�سجار يف الفدان وبالتايل زيادة االإنتاجية. من 

خلل الدرا�س����ات ال�سابقة واثناء تقييم بع�س اأ�سن����اف االأمبا وجد اأن البع�س 

منه����ا ذا جمموع خ�سري حمدود وبالتايل ميكن زراعتها على م�سافات اأ�سغر. 

م����ن هنا مت تنفيذ ه����ذه التجربة خلل مو�سم 2014م لدرا�س����ة تاأثري م�سافات 

الزراعة بني االأ�سجار على منو واإنتاجية بع�س من اأ�سناف االأمبا.

مت يف هذه الدرا�سة اختيار عدد )6( اأ�سناف اأمبا )الفون�سو، الجنرا، دي�سهري، 

براما�س���ي ورو�س( زرع���ت مبحطة البح���وث الزراعية ب�سحار ب�سم���ال الباطنة 

ونف���ذت التجرب���ة اح�سائي���ا )RCBD( مت�سمن���ة ع���دد )4( مك���ررات مبعدل 

�سجرت���ني من كل �سن���ف يف كل مكرر وق���د مت زراعتها عل���ى م�سافتني )4×5 م 

و6 ×5 م(. مت ري االأ�سج���ار با�ستخ���دام الري بالناف���ورة واأعطيت كل العمليات 

الزراعية املو�سى بها. تعترب البيانات اخل�سرية والثمرية اأحد البيانات االأ�سا�سية 

 على تل���ك االأ�سجار. م���ن خلل النتائ���ج االأولية على 
ً
الت���ي يتم ت�سجيله���ا �سنويا

النم���و اخل�سري الأ�سجار تلك االأ�سناف يت�س���ح االإختلف املعنوي بني االأ�سناف 

م���ن حيث ارتف���اع االأ�سجار و�سم���ك جذعها وحجم جمموعه���ا اخل�سري يف كل 

امل�سافت���ني يف حني ال توجد فروق معنوية بني م�سافات الزراعة على �سفات النمو 

اخل�سري للأ�سجار. تراوح متو�سط ارتفاع االأ�سجار بالن�سبة للم�سافة 4 *5 م بني 

1.9 -2.4 م يف حني تراوحت بني 1.8-2.7 م مل�سافة الزراعة 6 *5 م وكذلك 

بالن�سب���ة ل�سمك ج���ذع ال�سجرة. اأم���ا فيما يتعلق بحجم املجم���وع اخل�سري فقد 

تراوح املتو�سط بني 2.4-5.4 م3 بالن�سبة للم�سافة 4×5 م وبني 2.3-6.7 م3 

بالن�سب���ة للم�سافة 6×5 م وقد �سجل ال�سنف الفون�سو غزارة اأكرث مقارنة ببقية 

ال�سن���اف يف كل امل�سافتني يف حني كان ال�سن���ف براما�سي اأقل غزارة. اأظهرت 

نتائج التحليل االح�سائي وجود علقة معنوية ايجابية قوية بني قيا�سات املجموع 

اخل�سري )ارتفاع ال�سجرة و�سمك اجلذع وحجم املجموع اخل�سري(.
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تقييم زراعة ال�سبار الأمل�ض يف حمطة البحوث الزراعية ب�سلله  

مت زراعة ع���دد )39( مدخل وراثي من ال�سبار االأمل�س يف حمطة البحوث 

الزراعي���ة ب�سلله خلل الفرتة من 2009م – 2015م والتي مت جلبها من 

حمط���ة البحوث الزراعي���ة بالرمي�س به���دف اإكثار بذور املداخ���ل الوراثية 

)االأل���واح( واال�ستف���ادة منه���ا يف تغذي���ة املا�سية وملحظة من���و االأ�سناف 

حت���ت الظروف املناخية ل�سهل والية �سلل���ه. ومن بني )39( مدخل وراثي 

املزروع���ة يف حقل �سلله، مت اختيار عدد )13( مدخل وراثي اأكرث ملئمة 

للظروف املناخي���ة ل�سهل �سلله واأكرث حتمل للإ�سابة باالأمرا�س الفطرية 

والبكتريي���ة )�سورة 36( واأعلى اإنتاج للأل���واح الورقية التي ميكن اأن تقدم 

علف للحي���وان وبع�س هذه املداخ���ل الوراثية اأثمرت فاكه���ة و منها جمعت 

ب���ذور. فيما يتعل���ق باملداخل الوراثي���ة لل�سبار املزروع���ة يف مزرعة قريون 

حرييت���ي يف عام 2012 والت���ي مت اختيارها من حقل �سلل���ه بهدف تقييم 

م���دى ملئمته���ا لظروف املناخي���ة يف اجلبل، فق���د اأظهرت تل���ك املداخل 

الوراثي���ة تاأقل���م جيد للظ���روف املناخية يف اجلبل واأكرث حتم���ل للإ�سابات 

الفطري���ة والبكتريية ولكنها مل تزهر بع���د ومعدل عدد الريات فيها يرتاوح 

ب���ني )5-6( ري���ات يف ال�سنة واجلداول م���ن 6 اإىل 8 تو�س���ح �سفات النمو 

واإنتاج ال�سبار االأمل�س يف �سللة.

�صورة 36. مدخالت ال�صبار االأمل�س يف حمطة البحوث الزراعية ب�صاللة

جدول 6. املداخل الوراثية لل�صبار االأمل�س املتفوقة من حقل �صالله يف النمو اخل�صري 

رقم املدخل 

الوراثي

عدد النباتات النامية 

يف املدخل الوراثي

النمو اخل�صري

متو�صط ارتفاع 

النبات )�صم(

متو�صط عدد للواح 

الورقية يف النبات

متو�صط طول اللوح 

الورقي )�صم(

متو�صط عر�س اللوح 

الورقي )�صم(

442101674923

1831411244822

25496994219

34121794120

7396973621

12482974319

14141773819

154116644019

53130614320

133137593817

303120574217

161157684821

201137684217

جدول 7. متو�صط �صفات النمو للمداخل الوراثية من ال�صبار االأمل�س يف قريون حريتي

عر�س اللوح )�صم(طول اللوح )�صم(عدد االألواح للنباتارتفاع النبات )�صم(عدد النباتاترقم املدخل الوراثي

18872113618

4885143117

25890183417

15885123217

3893123218
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جدول 8. متو�صط عدد الثمار لل�صبار االأم�صل يف حمطة البحوث الزراعية ب�صاللة

رقم املدخل 

الوراثي

عدد البذورعدد الثمارعدد النبات

4438860

435480

121580

18326350

تقييم واإكثار ح�سي�سة الليبيد مبحطة البحوث الزراعية ب�سلله 

يعت����رب الليبيدBuffel grass( Cenchrus cilliaris( نبات معمر من نباتات 

املناطق احلارة، وا�سع االنت�سار يف الوديان وعلى الكثبان الرملية يف دول �سبة 

اجلزي����رة العربية وي�سل طول����ه اإىل اأكرث من )100( �س����م ح�سب نوع الرتبة 

وتوفر الرطوبة. مت يف عام 2012 ا�ستلم عقل من ح�سي�سه الليبيد من حمطة 

البحوث الزراعية بالرمي�س ومت زرعتها يف حمطة البحوث الزراعية ب�سلله 

يف م�ساحة )36( مرت مربع كحقل ملحظة. ويف عام 2014م مت زراعة العقل 

يف حق����ل اأكرب م�ساحته )180( م����رت مربع وعلى م�سافات زراعية )50 × 50 

�سم( با�ستخدام نظام ال����ري بالر�س وذلك بهدف اإنتاج البذور)�سورة37(. 

او�سح����ت الدرا�س����ة اأن ب����ذور ح�سي�سة الليبي����د �سغرية ج����دا وقليلة وي�سعب 

ف�سله����ا م����ن الق�سور، ل����ذا مل يتمك����ن الباحثون م����ن جمع الب����ذور، حيث مت 

االعتم����اد على العقل اجلذرية يف زراعة ه����ذا املح�سول. كما اأ�سارت النتائج 

اإىل انه قد مت خلل عام 2015م احل�سول على عدد )6( جزات علف اأخ�سر 

من احلقل مبتو�سط )300( كيلوجرام للجزة الواحدة )جدول 9(. 

�صورة 37. منظر عام حل�صي�صة اللبيد يف حمطة البحوث الزراعية ب�صاللة

جدول 9. عدد اجلزات وتاريخ احل�صاد حل�صي�صة الليبيد 

عدد 

اجلزاأت

تاريخ 

احل�ساد

وزن اجلزات

)كجم / 180 

مرت مربع(

متو�سط ارتفاع 

النباتات 

)�سم(

12015/1/617890

22015/3/1039085.2

32015/4/28250105.4

42015/5/28272.4112

52015/8/1044784

62015/10/5261113.4

1798،4590-------املجموع

30098-------املتو�سط

تقييــم اأ�سنــاف مــن الفافــاي امل�ستوردة مــن تايــوان والهند حتت 

ظروف �سهل �سللة

يعت����رب حم�سول الفاف����اي ) Carica papaya( م����ن املحا�سيل االقت�سادية 

الرئي�سي����ة يف حمافظ����ة ظف����ار وم�سدر دخل مه����م للمزارع����ني، حيث يحتل 

املرتب����ة الثالث����ة من حيث االأهمي����ة االقت�سادية بعد النارجي����ل واملوز. وت�سري 

نتائ����ج التعداد الزراعي 2013/2012م اإىل اأن عدد احليازات الزراعية لهذا 

املح�س����ول )754( حي����ازة وعدد االأ�سج����ار املزروعة به����ا )41533( �سجرة 

موزعة على )523( األف فدان. ولتطوير زراعة هذا املح�سول فقد مت اإدخال 

ع����دد )9( اأ�سن����اف جديدة م�ست����وردة )6 من تايوان، و3 م����ن الهند( متتاز 

مبوا�سف����ات ثمرية جيدة وذلك بهدف زراعته����ا وتقييمها حتت ظروف �سهل 

�سلل����ة وذلك من حيث االإنت����اج كمًا ونوعًا )�سورة 38 - 39(. مت تنفيذ هذه 

الدرا�س����ة يف �س����كل جترب����ة حقلية م�سمم����ة اح�سائي����ًا )RCBD(، حيث مت 

زراعة ال�ستلت يف االأر�س امل�ستدمية بتاريخ 2014/10/14م ومت ريها بنظام 

ال����ري احلديث بالنافورة )2-3 مرات /االأ�سب����وع(. ت�سمنت التجربة زراعة 

)4( �ست����لت يف كل ج����وره الإجراء عملي����ة االنتخاب بعد تزه����ري النباتات.، 

وذل����ك عل����ى م�سافات 3 م����رت × 3 مرت بني اجل����ور. كما مت تنفي����ذ العمليات 

الزراعي����ة املختلف����ة م����ن اإزالة للح�سائ�����س ب�س����كل دوري وري االأ�سجار ح�سب 

الربنام����ج املعتمد، وكذلك اإ�سافة االأ�سمدة الكيماوية )NPK مبعدل 1:2:1) 

والع�سوية ح�سب برامج الت�سميد املتبعة. بعد مرور �سهر من زراعة ال�ستلت، 

مت قيا�����س ن�سبة منو ال�ستلت وكذلك ط����ول ال�ستلت، حيث اأو�سحت النتائج 

اأن �ست����لت ال�سنف����ني )Tainung No.1 و Tainung No.2( �سجلت اأف�سل 

 Knownو Sun Rise( ن�سب����ة منو بلغت حوايل 85%، تلها �سنف����ي الفافاي

You No.1( بن�سب����ة 80%. كم����ا و�سل متو�سط طول نبات����ات �سنف الفافاي 

 (Tainung No.1( حلوايل 37 �سم، يليه �سنف الفافاي )Tainung No.2(

حل����وايل 35 �سم. اأم����ا فيما يتعلق بالنم����و اخل�سري للأ�سن����اف بعد و�سولها 

ملرحل����ة االأثمار، فقد تراوح متو�سط الطول ب����ني 163-316 �سم، حيث �سجل 

ال�سن����ف Tainung No.1 اأعلى ارتفاع لل�سج����رة )316 �سم( وكان ال�سنف 

املحل����ي االأقل )163 �سم( . كم����ا مت ت�سجيل بيانات االأزهار، حيث تلحظ اأن 

ال�سنف����ني )Tainung No.1 و Tainung No.2( ق����د ب����دءا باالإزه����ار اأبكر 

 Red و Known You No.1( م����ن االأ�سن����اف االأخ����رى تلهم����ا ال�سنف����ني

Lady(.كم����ا لوحظ اأن جميع نباتات اأ�سناف الفاف����اي امل�ستوردة من تايوان 

حتمل اأزه����ار موؤنثة اأو اأزهار خنثى )مذكرة وموؤنث����ة(، يف حني اأن االأ�سناف 

الهندي����ة واملحلي����ة اإما اأن تكون مذكرة فقط اأو موؤنث����ة فقط. �ستلت اأ�سناف 

الفاف����اي املزروع����ة بداأت باالإزه����ار بعد مرور ح����وايل 3.5 – 4.5 �سهر من 

 Tainung No.1( الزراع����ة باالأر�س امل�ستدامة، حي����ث ات�سح اأن ال�سنف����ني

و Tainung No.2( ق����د ب����دءا باالإزهار اأبكر من االأ�سن����اف االأخرى تلهما 

ال�سنف����ني )Known You No.1 و Red Lady(. اأ�س����ارت النتائ����ج اإىل اأن 

 Tainung( متو�س����ط وزن ثمرة الفافاي قد جت����اوز الكيلو جرام يف االأ�سناف

كان  ح����ني  No.1، Known You No.1، Red Lady، EXP – 15(، يف 

متو�س����ط وزن ثم����رة ال�سن����ف )Sun Rise( االأقل بني بقي����ة االأ�سناف وبلغ 

)350( ج����رام فق����ط. كم����ا تف����وق ال�سن����ف )Tainung No.1( يف متو�سط 

 (Sun Rise( كجم/ ح�سدة، اأما ال�سن����ف )اإنت����اج الفدان وبل����غ )337.8
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فق����د اأعطى اأق����ل متو�سط اإنتاج للف����دان ب����وزن )44.2( كجم/ح�سدة. ويف 

 (Tainung No.1 و EXP – 15( متو�سط طول الثمرة فقد �سجل ال�سنفني

ط����وال بل����غ 22.1�س����م و 20.1 �سم، على الت����وايل، يف حني بل����غ متو�سط طول 

ثم����رة ال�سنف )Sun Rise) 14.3 �سم فق����ط. وفيما يخ�س الن�سبة املئوية 

لل�سكريات الذائب����ة يف الثمار فقد تفوق ال�سنف )Tainung No.2( حمققا 

13%، اأما ال�سنف )EXP - 15( فكانت االأقل بن�سبة %9.1.

�صورة 38 )اأ - و(. منظر عام الأ�صجار الفافاي

�صورة 39 )اأ( و)ب(. اإثمار اأ�صناف الفافاي يف احلقل
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اأم����ا فيم����ا يتعل����ق بح�سا�سية االأ�سن����اف للآف����ات الزراعية، فقد 

اأظه����رت النتائ����ج اأن االأ�سناف الهندية اأق����ل ح�سا�سية للإ�سابة 

بالبق الدقيق����ي مقارنة بال�سنف املحل����ي واالأ�سناف التايوانية، 

كم����ا اأظهرت النتائ����ج اختلف ح�سا�سي����ة االأ�سن����اف التايوانية 

للإ�ساب����ة بهذه احل�س����رة، حيث وجد اأن �سنف����ي Tainning 1 و 

Tainning 2 اأكرث ح�سا�سية للإ�سابة بالبق الدقيقي. 

 )Cenchrus ciliaris L( اللبيــد  ح�سي�ســة  ا�ستجابــة 

للم�سافات البينية وجرعات النيرتوجني املختلفة

 مت اإج���راء هذه التجرب���ة لدرا�سة ا�ستجاب���ة ح�سي�سة اللبيد 

)Cenchrus ciliaris L( لعامل���ي امل�سافات الزراعية )بني 

ال�سف���وف وبني النبات���ات( وجرعات النيرتوج���ني املختلفة 

والت���ي مت اإ�سافته���ا عل���ى �سكل يوري���ا لغر�س رف���ع انتاجية 

العل���ف حل�سي�سة اللبيد التي مل يت���م عليها اإجراء اأي درا�سة 

م���ن النواح���ي االقت�سادي���ة يف �سلطنة عم���ان. اجريت هذه 

التجرب���ة يف حمطة البح���وث الزراعية ب�سح���ار خلل عام 

2015م. مت تنفي���ذ التجربة بت�سمي���م القطاعات الع�سوائية 

وبا�ستخ���دام امل�سافات بني ال�سفوف كعام���ل رئي�سي بثلثة 

م�ستويات )0.25 و 0.5 و 1.0 مرت( وجرعات النيرتوجني 

كعامل ثانوي بثلثة م�ستويات )�ساهد- 0 كجم و 400 و800 

كجم/هكت���ار يف ال�سنة(. مت تنفيذ التجرب���ة يف �سهر يناير 

2015م وطبق���ت جميع العمليات الزراعية على التجربة بعد 

احل�س���دة االأوىل وذل���ك يف �سهر فرباي���ر 2015م. اعتمادًا 

عل���ى النتائ���ج االأولي���ة التي مت احل�س���ول عليه���ا من خلل 

اجل���زات الثلث جلمي���ع امل�سافات البيني���ة الثلث والثلث 

جرعات للنيرتوجني املختلفة التي مت ا�سافتها، فقد ا�سارت 

نتائ���ج التحلي���ل االح�سائ���ي اإىل ع���دم وجود تاأث���ري معنوي 

للتداخ���ل ب���ني للمعام���لت الرئي�سي���ة )امل�ساف���ات البينية( 

والثانوي���ة )كمي���ات النيرتوج���ني( بينم���ا مت احل�سول على 

فرق معن���وي )p>0.05( بني اجلزات الث���لث وذلك فيما 

يتعلق باإنتاجية العل���ف االأخ�سر)طن/هكتار(. كما اأظهرت 

النتائ���ج عدم وج���ود فروقات معنوية ب���ني م�ستويات امل�سافة 

 .)p>0.05( البينية اأو بني جرعات االأ�سمدة النيرتوجينية

واأو�سح���ت النتائج كذلك اأن انتاجي���ة اجلزة الثالثة )خلل 

�سه���ر يونيو 2015م( كانت اأعلى م���ن انتاجية اجلزة االأوىل 

)ابري���ل2015( واجلزة الثانية )ماي���و2015(. هذا و�سوف 

ت�ستم���ر التجرب���ة اإىل اأكرث م���ن )11( جزة لتاأكي���د النتائج 

)�سكل 18(.
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�صكل 18. وزن العلف االأخ�صر )طن/هكتار( حل�صي�صة اللبيد
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 التح�ســني الوراثــي للأبقــار املحلية من �ســللت �سمال وجنوب 

ال�سلطنة

تعت����رب برامج التح�سني الوراثي لل�س����لالت احليوانية هي برامج 

طوي����ل االأجل، حيث ان زيادة التباين����ات الوراثية بني االأفراد هو 

املدخ����ل االأ�سا�سي للإ�س����راع بعملية التح�س����ني الوراثي. اأظهرت 

نتائ����ج مو�س����م والدات 2015 يف مركز بحوث االإنت����اج احليواين 

اأن����ه ق����د مت احل�سول عل����ى )50( مول����ود )22 ذك����ر، 28 انثى( 

من �سلل����ة اأبقار �سم����ال ال�سلطنة )�س����ورة 40 )اأ((، حيث بلغ 

ع����دد االأبق����ار التي لقح����ت )52( بقرة و بلغت ن�سب����ة اخل�سوبة 

85% ون�سب����ة النفوق 2%، كما زاد متو�س����ط اإنتاج احلليب )كجم 

/ ي����وم( الأبقار �سمال ال�سلطن����ة 3.14 كجم/يوم مقارنة بالعام 

املا�سي مبقدار 28% مما يدل على ا�ستجابة احليوانات لربنامج 

االنتخ����اب الوراثي. اأما يف حمطة البح����وث احليوانية ب�سللة، 

فقد اأعط����ى مو�س����م والدات 2015 عدد )55( مول����ود من اأبقار 

جنوب ال�سلطنة )�سورة 40 )ب((، حيث بلغت ن�سبة اخل�سوبة 

61 % ون�سبة النفوق 1%. وكان معدل اإنتاج احلليب اليومي 7.06 

كج����م / يوم. يو�سح اجلدول )10( نتائج �سفات النمو لكل من 

�سللتي اأبقار �سمال وجنوب ال�سلطنة.

�صورة 40 )اأ( و)ب(. بقرة �صمال ال�صلطنة )اأ( وبقرة جنوب 

ال�صلطنة )ب(

الربنامج الرئي�سي 4. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية احليوانية

امل�سروع 4-1. التح�سني الوراثي للأبقار املحلية واملجرتات ال�سغرية والدواجن

جدول 10. ال�سفات االإنتاجية للأبقار املحلية ب�سمال وجنوب ال�سلطنة خلل املو�سم 2015

ال�صفة

اأبقار جنوب ال�صلطنةاأبقار �صمال ال�صلطنة

اإناثذكور اإناثذكور 

15.3214.9020.5018.88متو�سط وزن امليلد )كجم(

60.6458.90105.5893.05متو�سط وزن الفطام )كجم(

68.0466.56131.94106.66متو�سط وزن �ستة اأ�سهر )كجم(

499458807715متو�سط معدل النمو اليومي قبل الفطام )جم(

210118338185متو�سط معدل النمو اليومي بعد الفطام )جم(

التح�سني الوراثي لل�سللت املحلية من املاعز وال�ساأن

ب����داأ التح�س����ني الوراث����ي يف املاع����ز وال�ساأن يف حمط����ة البحوث 

احليواني����ة ب����وادي قريات منذ اأوائ����ل الت�سعين����ات وذلك بهدف 

زي����ادة مع����دالت النم����و وانت����اج التوائ����م يف �س����لالت املجرتات 

ال�سغ����رية املحلية والتي تعد ذات قيمة اقت�سادية عالية. وتعترب 

برام����ج التح�س����ني الوراث����ي يف هذا املج����ال من الربام����ج طويلة 

االأجل وحتت����اج اإىل عدة اأجيال للو�س����ول اإىل ال�سفات املرجوة. 

بينت نتائج مو�س����م والدات 2015 يف حمطة بحوث وادي قريات 
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�صورة 41 )اأ - ج( اأنثى �صاأن عماين )اأ( وذكر ماعز اجلبل االأخ�صر )ب( وذكر ماعز الباطنة )ج(

جدول 11. اأوزان اجل�صم ومعدالت النمو ل�صالالت حمطة البحوث احليوانية بوادي قريات ملو�صم 2015

وزن 6 اأ�سهروزن الفطاموزن امليلداجلن�س ال�س��للة
معدل النمو قبل 

الفطام )جم/اليوم(

معدل النمو بعد 

الفطام )جم/اليوم(

 ماعز اجلبل االأخ�سر

3.3416.4119.812839ذكور

3.0514.6118.0111038اإناث

 ماعز الباطنة

3.4915.6921.113042ذكور

314.7819.0511542اإناث

 ال�ساأن العماين

3.2518.82515264ذكور

3.116.772213155اإناث

احل�سول على ع����دد )955( مولود، حيث بلغت ن�سبة اخل�سوبة 

90 %، 94 % و 92 %  ل����كل م����ن ماع����ز اجلبل االأخ�س����ر والباطنة 

وال�س����اأن العم����اين عل����ى الت����وايل )�س����ورة 41(. كم����ا اأو�سحت 

النتائ����ج اأن اأكرث م����ن 35% من االناث التي ول����دت اعطت توائم 

وهذا يعك�����س اال�ستجاب����ة املوجبة لربامج االنتخ����اب، حيث كان 

متو�س����ط �سفة حجم البطن للأم عند ال����والدة 1.27، 1.25، و 

1.47 مولود ل����كل من ماعز اجلبل االأخ�س����ر والباطنة وال�ساأن 

العماين على التوايل. ومن اأجل زيادة �سفات اخل�سوبة والتواأمة 

لدى املربني، مت توزيع عدد )255( ذكر بالغ حم�سن على املربني 

م����ن �سلالت ماعز الباطنة واجلبل االأخ�س����ر وال�ساأن العماين. 

يو�سح اجلدول )11( نتائج �سفات النمو ل�سلالت ماعز الباطنة 

واجلبل االأخ�سر وال�ساأن العم����اين. اأظهرت نتائج مو�سم 2015 

للماعز املحلي مبحطة البحوث احليوانية ب�سللة )�سورة 42) 

احل�سول على عدد )183( مولود ماعز ظفاري من )166( اأم، 

وكان����ت ن�سبة اخل�سوبة 83 % بينما كان متو�سط معدل الوالدات 

1.11 مول����ود. كان متو�س����ط   ال����وزن عند ال����والدة 3.55، 3.20 

كج����م، للذكور واالإناث على التوايل. وكان وزن الفطام  12.80، 

11.33 كج����م، بينما كان وزن �ستة اأ�سهر 13.50، 12.50 كجم 

ل����كل من الذكور واالإناث على التوايل. مت خلل هذا العام توزيع 

ع����دد)40( ذكر ماعز ظف����اري حم�سن وراثيا ل�سف����ات التواأمة 

واخل�سوبة وذلك على املربني مبحافظة ظفار.

�صورة 42. اأنثى ماعز ظفاري
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التح�ســني الوراثي ل�سللت الدجــاج املحلى )الأبي�ــض، البني، 

والأ�سود( با�ستخدام برامج النتخاب 

يت���م التح�س���ني الوراث���ي يف الدواج���ن املحلية يف حمط���ة البحوث 

احليواني���ة ب�سللة، حيث يهدف اإىل اكث���ار ال�سلالت املحلية من 

الدواجن املتفوقة وراثيا م���ع الرتكيز على مقارنة خطوط الدجاج 

االأبي�س والبني واالأ�س���ود )�سورة 43( والتي ا�ستنبطت من �سللة 

الدج���اج املحلى العماين. مت خلل عام 2015 اإنتاج عدد )1862) 

راأ����س م���ن الدج���اج متث���ل )880( ذك���ر، )982( اأنث���ى، حيث مت 

توزيعها على احلظائر واأخذت القيا�سات لل�سفات املرغوبة والتي 

خل�ست يف جدول )12(.

جـــدول 12. متو�صـــط وزن ال�صي�صـــان ون�صبـــة اخل�صوبـــة ووزن 

البي�س للخطوط الثالثة 

ال�سفة
اخلط 

االأبي�س

اخلط 

االأ�سود

اخلط 

البني

وزن ال�سي�سان عند اليوم 

االأول )جم(

312931

879091ن�سبة اخل�سوبة )%(

484547وزن البي�سة )جم(

ت�سنيف وتو�سيف �سللت املجرتات ال�سغرية يف �سمال ال�سلطنة

تتميز �سلالت املاعز املحلي يف �سمال ال�سلطنة مبقدرتها الوراثية 

عل���ى انت���اج التوائم ومع���دالت النمو، حي���ث تعترب �سلل���ة املاعز 

اجلب���ايل املعروف���ة اي�سا با�س���م املاعز الرحبي )�س���ورة 44( من 

ال�س���لالت التي لها اقبال كبري من املواطنني. يتم تنفيذ الربنامج 

البحثي لتح�س���ني هذه ال�سلالت يف مركز بحوث االنتاج احليواين 

بالرمي�س، حيث اأظهرت نتائج مو�سم والدات 2015م )جدول 13) 

اأن���ه مت احل�سول على )254( مولود اأجنب���ت من عدد )117( اأم 

حي���ث بلغ���ت ن�سب���ة اخل�سوب���ة 89 % و 88 % و 95 % وكان متو�سط 

حج���م البطن للأم عند املي���لد 1.47، 1.48، و 1.36 ل�سلالت 

ماع���ز اجلبايل، ال�سحراوي، و ال�سحراوي م�سندم على التوايل. 

مت خ���لل عام 2015 توزيع ع���دد )61( ذكر من خمتلف �سلالت 

املاع���ز املحل���ي �سم���ال ال�سلطنة وذل���ك لن�سر الرتاكي���ب الوراثية 

املح�سن���ة ل���دى املربني لزي���ادة العائ���د الوراث���ي املتوق���ع بالن�سبة 

ملعدالت النمو ون�سبة التوائم. اجلدول )13( يو�سح متو�سط نتائج 

�سفات النمو ملو�سم 2015م.

 �صورة 44. املاعز اجلبايل )الرحبي(

امل�سروع 4-2. املحافظة على املوارد الوراثية املحلية من اأجل ال�ستدامة

�صورة 43 )اأ - ج(. حظرية الدجاج املحلي )البني( )اأ( و حظرية الدجاج املحلي )االأبي�س( )ب( و حظرية الدجاج املحلي )االأ�صود( )ج(
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 جدول 13.  اأوزان اجل�صم ومعدالت النمو ل�صالالت مركز بحوث االإنتاج احليواين بالرمي�س ملو�صم 2015م

وزن امليالداجلن�س ال�صــاللة
وزن 

الفطام

وزن 6 

اأ�صهر

معدل النمو قبل 

g/day الفطام

معدل النمو بعد 

)g/day( الفطام

 ماعز جبايل

3.2113.7117.0011545ذكور

3.0613.5016.7511041اإناث

 ماعز �سحراوي

3.0013.6019.3111355ذكور

2.7312.1616.2310042اإناث

 ماعز �سحراوي م�سندم 

2.5512.7516.9211845ذكور

2.3211.2915.8010240اإناث

جمــع وتــداول ون�ســر ال�سائــل املنــوي املنتــج من �ســللت حملية 

حم�سنة وراثيا و�سللت اأجنبية 

يعت����رب انت����اج �سائ����ل منوي حم�س����ن �سواء م����ن ال�سلل����ة املحلية او 

ال�س����لالت االجنبي����ة للأبقار ه����و الهدف اال�سا�سي ال����ذي يقوم به 

ق�سم بح����وث التنا�سل مبركز بح����وث االإنتاج احلي����واين بالرمي�س، 

حي����ث يقوم الق�سم با�ستخدام تقني����ة التلقيح اال�سطناعي للو�سول 

اإىل ال�سف����ات الوراثي����ة امل�ستهدف����ة وه����ى زي����ادة انتاجي����ة االبقار 

املحلي����ة من اللح����م واحللي����ب. وي�ستخ����دم الق�سم طلئ����ق حملية 

حم�سنة تنتمي لكل من �سللتي �سمال وجنوب ال�سلطنة بهدف جمع 

ومعاجلة وحفظ �سائل منوي ذو جودًة عالية )�سورة 45( حيث يتم 

ا�ستخدام ال�سائل املنوي لتلقيح االأبقار يف املحطات البحثية وكذلك 

لتلقي����ح االأبقار الت����ي ميلكها املزارع����ون عن طريق توزي����ع ال�سائل 

املن����وي املجمد على دوائر مراكز التنمي����ة الزراعية يف املحافظات 

املختلف����ة. وحديثا مت احل�سول على ع����دد )4( طلئق اأجنبية من 

�سلل����ة اجلري�سي من ديوان البلط ال�سلطاين وذلك ال�ستخدامها 

يف عملي����ات جم����ع وحف����ظ ال�سائ����ل املن����وي وذل����ك مل����ن يرغب من 

املواطن����ني يف احل�سول على انتاج خليط لزيادة احلليب. مت خلل 

مو�س����م 2015، اإج����راء )160( عملي����ة جم����ع وبلغت ع����دد الق�سات 

ال�ساحلة للتجميد )13646( ق�سة من كل من �سللتي اأبقار �سمال 

وجن����وب ال�سلطن����ة. وقد بلغ����ت حيوي����ة ال�سائل املن����وي من طلئق 

�سم����ال ال�سلطنة 72% بينما كانت 77% يف �سلل����ة جنوب ال�سلطنة 

)�س����ورة 45(، وبلغت احليوية يف ال�سائل املنوي قبل التخفيف %83 

لطلئ����ق �سمال ال�سلطنة، 86% لطلئق جنوب ال�سلطنة. اأما معدل 

اخل�سوب����ة يف قطيع االأبقار الذى مت تلقيح����ه مبركز بحوث االنتاج 

احليواين فقد و�سل اإىل 76%. اجلدير بالذكر انه خلل عام 2015 

مت ا�ستخ����دام ممدد �سفار البي�س فق����ط والذى ي�ستخدم كمخفف 

لل�سائ����ل املن����وي املنتج حي����ث مت اإعداده يف املخت����رب حمليا بدال من 

�سرائه من قبل ال�سركات امل�سنعة.

�صورة 45. اختبار ن�صبة حيوية ال�صائل املنوي املجمع داخل ق�صم 

بحوث التنا�صل

حفــظ واإكثــار �سللــة ماعز اجلبــل الأخ�سر بالوحــدة البحثية 

باجلبل الأخ�سر 

يعت���رب اإن�ساء الوحدة البحثية لتح�سني ماعز اجلبل االأخ�سر يف 

نيابة اجلبل االأخ�سر �سكل م���ن اأ�سكال املحافظة على ال�سللة 

داخ���ل موقعه���ا االأ�سل���ي، حيث يعت���رب اله���دف الرئي�سي لهذه 

الوح���دة هو احلفاظ عل���ى ال�سللة ل�سم���ان ا�ستدامتها وذلك 

من خلل و�سع برنامج انتخاب���ي وا�سح يقوم بعملية التح�سني 

الوراث���ي لل�سف���ات املرج���وة من حي���ث وزن اجل�س���م ومعدالت 

التوائ���م واإنت���اج احللي���ب. اأما اله���دف الثاين م���ن اإن�ساء هذه 

الوح���دة فهو يتمثل يف اإنتاج ذك���ور حم�سنة ذات تراكيب وراثية 

جي���دة يتم توزيعها على مربني اجلبل االأخ�سر حيث تتميز هذه 

الذكور بقدرتها العالية عل���ى توريث �سفة اإنتاج التوائم وزيادة 

مع���دالت النم���و واحللي���ب اإيل اجلي���ل الناجت منه���ا. مت حتديد 
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الربنام���ج االنتخابي للتح�س���ني الوراثي ملاع���ز اجلبل االأخ�سر 

)�س���ورة 46( بحيث يت���لءم مع ال�سفات ال�سكلي���ة واالإنتاجية 

للحيوانات املرباه باجلب���ل االأخ�سر من حيث �سكل وطول ولون 

اجل�س���م عل���ى اأن يت���م الب���دء يف توزي���ع الذك���ور املح�سنة على 

املرب���ني مع نهاية عام 2016 م. اأظه���رت النتائج االأولية ملو�سم 

والدات ع���ام 2015 انت���اج عدد )61( مولود م���ن )48( اأم من 

ماعز اجلبل االخ�س���ر، حيث بلغت ن�سبة اخل�سوبة 98 % وكان 

متو�س���ط معدل الوالدات 1.22 مولود. كان متو�سط   الوزن عند 

ال���والدة 2.90 كج���م، ووزن الفط���ام  15.50 كجم، بينما كان 

وزن �ستة اأ�سهر  17.25 كجم.

�صورة 46 )اأ( و)ب(. مواليد ماعز اجلبل االخ�صر مع االمهات )اأ( و اإناث ماعز اجلبل االخ�صر )ب(

ا�ستخدام املوارد املحلية املتاحة لإنتاج علف مركز

تع���د تغذي���ة احليوان م���ن اأهم النق���اط ال�سعبة الت���ي تواجه 

�سناع���ة االنت���اج احلي���واين، حيث يق���وم ق�سم بح���وث تغذية 

احلي���وان مبركز بحوث االإنت���اج احلي���واين بامل�ساهمة يف �سد 

احتياج���ات احليوانات التابعة للمرك���ز وذلك من خلل انتاج 

عل���ف مركز با�ستخ���دام امل���وارد املحلي���ة املتاحة مث���ل التمر 

وال�سردي���ن وقد مت خلل ع���ام 2015 انتاج حوايل )50( طن 

علف مركز )�سورة 47( مب�ستويات خمتلفة من الربوتني، كما 

ق���ام الق�سم باإنتاج عليق���ة متخ�س�سة للطلئق التي ت�ستخدم 

يف جم���ع ال�سائل املنوي بوح���دة التلقي���ح اال�سطناعي التابعة 

لق�س���م بح���وث التنا�س���ل، واجل���دول )14( يو�س���ح الرتكيب���ة 

الكاملة للعليقة املنتجة. 

امل�سروع 4-3. ا�ستغلل املوارد املحلية يف اإنتاج مركزات الأعلف

جدول 14. تراكيب العليقة الكاملة املنتجة بوحدة ت�صنيع االأعالف

العليقة القادمةاملقادير
عليقة احليوانات 

النامية
عليقة الطالئق

281121متور غري �ساحلة لل�ستخدام الب�سري

85.55�سمك ال�سردين املجفف

453032نخالة القمح

02520حبوب �سعري

6010نخالة االأرز

058ك�سب بذور اللفت

050ك�سب بذور القطن

9140�سعف النخيل

1.81.51احلجر اجلريي

122طني البنتونيت

110.8ملح طعام

0.200.2اأملح ومعادن وفيتامينات
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�صورة 47 )اأ( )ب(.  اإنتاج العلف املركز مبركز بحوث االنتاج احليواين بالرمي�س )اأ( واملنتج النهائي من العلف املركز )ب(

تطوير �سناعة القوالب العلفية 

مت بعد االنتهاء من ان�س���اء الوحدة البحثية الإنتاج القوالب العلفية 

مبركز بحوث االنت���اج احليواين اختبار عدة �سيناريوهات للخلطة 

العلفية ومت االنتهاء باختي���ار نوعني من اخللطات لتكون متو�سطة 

ال�سلبة مع احلفاظ على التما�سك اجليد للقالب العلفي، اجلدير 

بالذك���ر اأن 95% من املواد الت���ي ا�ستخدمت ل�سناعة هذه القوالب 

العلفي���ة هي موارد حملي���ة، حيث يو�سح اجل���دول )15( مكونات 

انتاج القوالب العلفية.

جدول 15. الرتكيبة اخلا�صة باإنتاج القوالب العلفية

2 1 املقادير

25 25 التمور غري املنا�سبة لل�ستهلك الب�سري

7 8 �سمك ال�سردين اجلاف

37 34 نخالة القمح

5 5 �سعف النخيل االأر�سي

5 5 حبوب ال�سعري الكاملة

4 4 ع�سل النخيل )الدب�س(

5 2 اليوريا

7 6 �سلفات الكال�سيوم

0 6 طني البنتونيت

0.2 0.2 اجلري احلي

4.8 4.8 امللح

 

مت تقييم جتربة ا�ستخدام القوالب العلفية كعلف تكميلي يف تغذية 

املجرتات ال�سغرية ودرا�سة تاأثريه على م�ستويات اخل�سوبة، حيث 

اأ�س���ارت النتائج االأولية للدرا�سة اإىل اال�ستجابة العالية للحيوانات 

م���ن حيث اال�ست�ساغة وحاليا التجربة م�ستمرة للنتهاء من تقييم 

ا�ستخدام القوالب العلفية يف تغذية احليوانات.

ن�سر تقنية ا�ستخدام القوالب العلفية

مت انت���اج ما يزي���د ع���ن )8000( قالب علفي حت���ى نهاية عام 

2015، حي���ث مت توزيع ح���وايل )1000( قال���ب على املواطنني 

)�س���ورة 48( بنيابة اجلبل االخ�سر وذلك خلل يوم حقلي مت 

فيه �سرح طريقة ا�ستخدام القوالب العلفية واأهميتها من ناحية 

التغذية للحيوانات.

�صورة 48. توزيع القوالب العلفية على املربني باجلبل االخ�صر
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تاأثــري حالــة اجل�ســم )BCS( علــى الأداء التنا�سلــي ل�ســللت 

املاعز املحلية.

 توجد يف �سلالت املاعز املحلي ظاهرة االإنتاجية املنخف�سة من 

الناحية التنا�سلية ورمبا يعزى ذلك اإىل ارتفاع درجة احلرارة 

والظ���روف البيئي���ة املحيطة باحلي���وان. ويب���دو اأن انخفا�س 

االإنتاجي���ة هي ال�سفة ال�سائدة بني معظم �سلالت احليوانات 

املج���رتة ال�سغرية يف �سلطنة عم���ان ودول اأخرى يف املنطقة. 

ويرجع ذل���ك اأ�سا�س���ا اإىل االأداء التنا�سل���ي املنخف�س مقارنة 

باملج���رتات ال�سغ���رية االأخرى)�سلالت من اأ�س���ل اأوروبي(. 

ولق���د ابتكرت طريقة قيا�س حال���ة اجل�سم يف اأ�سرتاليا، حيث 

اعتم���دت من قبل الباحثني يف ال���دول املتقدمة االأخرى. وهي 

عب���ارة على اإعطاء درجة قيا�س ترتاوح من 0 - 5، لكل حيوان 

وفق���ا لدرجة ال�سمنة. وتعتمد حالة اجل�سم على طريقة تغذية 

احلي���وان وخ�سو�سا عن���د الرعي، واختيار احلم���لن للذبح. 

بداأت التجربة على احليوانات النامية ل�سلالت املاعز املحلى 

مبرك���ز بح���وث االإنت���اج احلي���واين بالرمي����س خ���لل موا�سم 

�س���لالت  م���ن  الت���زاوج )2013 /2014(، )2015/2014( 

املاع���ز املحلي���ة و�سجلت على درج���ة حالة اجل�س���م يف مو�سم 

الت���زاوج با�ستخ���دام مقيا�س من 0 - 5 نق���اط مع 0.25 فرتة 

الك�س���ور من قبل ثلث���ة اأ�سخا�س خمتلف���ني، حيث مت ح�ساب 

معدل ال���والدات، ن�سب���ة اخل�سوبة ومع���دالت التواأمة وكذلك 

ن�سب���ة االإن���اث التي مل تلقح. مت ا�ستكم���ال التجربة خلل عام 

2015 ملقارن���ة وتوثي���ق نتائ���ج عام���ي 2014 و 2015م، حي���ث 

يو�س���ح اجلدول )16( نتائ���ج االأداء التنا�سلي ل�سللتي املاعز 

املحلي اجلبايل وال�سحراوي.

جدول 16. تاأثري درجة حالة اجل�صم على االأداء التنا�صلي ل�صالالت املاعز املحلية 

2015/2014 2014/2013 مو�صم التنا�صل

2٫5 > 2٫5 ≥ 2٫5 > 2٫5 ≥ BCS

ال�صحراوي اجلبايل ال�صحراوي اجلبايل ال�صحراوي اجلبايل ال�صحراوي اجلبايل ال�صاللة/ال�صفة

34 18 73 92 20 38 48 80 عدد االناث التي دخلت التلقيح

24.94 31.02 35.16 40.03 29.62 34.05 33.09 40.88 متو�سط وزن االمهات )كجم(

2.21 2.19 2.76 2.67 2.16 2.11 2.66 2.75 درجة BCS  متو�سط اثناء التلقيح

32 17 67 81 20 34 42 70 عدد االمهات الوالدة

38 17 96 127 23 44 55 109 عدد املواليد

94 94 94 88 100 89 88 88 ن�سبة اخل�سوبة )%(

112 94 132 138 115 116 115 137 معدل الوالدات )%(

119 100 143 157 115 116 131 158 حجم البطن )%(

18 0 44 42 15 26 27 48 معدل التوائم/لكل اأم دخلت التلقيح )%(

19 0 48 48 15 29 31 54 معدل التوائم/لكل اأم ولدت )%(

5 5 8 12 0 11 12 12 عدد االأمهات غري الوالدة)%(
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تاأثري ا�ستجابة الأبقار املحلية على م�ستويات عالية من التغذية

اأجريت ه����ذه الدرا�سة على �سلالت االأبق����ار املحلية يف �سلطنة 

عم����ان وهي الباطن����ة )�سمال عمان( و ظف����ار )جنوب عمان(. 

اأ�سارت البيانات التي مت احل�سول عليها موؤخرا عن اأداء االأبقار 

املحلية املرباة يف حمطتي البحوث احليوانية ب�سللة والرمي�س 

اإىل اأن زيادة الوزن يف العجول خلل فرتة ما قبل الفطام كانت 

جي����دة اإىل معتدلة )465-642 جم / ي����وم(. كما كان متو�سط   

اإنتاج احلليب اليومي 3.61 كجم / يوم )اأبقار �سمال( و 6.91 

كج����م / ي����وم )اأبقار جنوب(. مت اإجراء جترب����ة لتقييم اأمكانية 

اإنت����اج احلليب الأبقار الباطنة )�سم����ال( للتغذية على م�ستويات 

عالي����ة، حيث مت تخ�سي�س اثني ع�سر بق����رة نا�سجة )متو�سط   

ال����وزن احل����ي 230 كجم(، والت����ي مت تق�سيمه����ا اإىل جمموعتني 

ح�س����ب ال����وزن. املجموع����ة االأوىل )T1( مت تغذيته����ا على علف 

مرك����ز )18 % بروتني خام( لتلبي����ة االحتياجات الغذائية الإنتاج 

5 كج����م حليب / بقرة، يف ح����ني مت تغذية املجموعة الثانية على 

العل����ف املركز )18 % بروتني خام( لتلبية االحتياجات الغذائية 

الإنت����اج 8 كجم حليب / بقرة. كم����ا مت تقدمي احل�سائ�س اجلافة 

من ع�س����ب رود�س ب�س����ورة منفردة ل����كل املجموعتني. اأظهرت 

النتائ����ج املتعلق����ة به����ذه الدرا�س����ة ان انتاج احللي����ب يف االبقار 

املحلي����ة زاد بن�سبة 42% بينما معدالت النم����و يف العجول زادت 

بن�سب����ة 15%. نتائ����ج ا�ستجابة االبق����ار املحلية للتغذي����ة العالية 

مبينة يف اجلدول )17(.

جدول رقم 17: تاأثري ا�صتجابة االبقار املحلية للتغذية العالية ونتيجتها على منو العجول خالل فرتة الر�صاعة

4 كجم علف مركز 2.5 كجم علف مركز ال�سفة

6 6 عدد االبقار

274.66 263.83 متو�سط الوزن البدائي للبقرة )كجم(

264.83 252.83 متو�سط الوزن النهائي للبقرة )كجم(

0.156- 0.174- معدل التغري يف الوزن للبقرة

22.8 19.33 متو�سط الوزن البدائي للعجل )كجم(

64.56 54.51 متو�سط الوزن النهائي للعجل )كجم(

0.663 0.574 معدل التغري يف الوزن للعجل

43.68 36.92 متو�سط وزن العجل

2.98 2.09 متو�سط انتاج احلليب اليومي

4.36 3.69 متو�سط انتاج احلليب اليومي )10%( من وزن العجل

3.6 2.25 الغذاء املاأكول )مادة مركزة كجم/مادة جافة /للبقرة/يوم(

3.306 3.69 الغذاء املاأكول )علف خ�سن كجم/مادة جافة /للبقرة/يوم(

6.906 5.94 اجمايل املادة اجلافة املاأكولة )كجم/مادة جافة /للبقرة/يوم(

62.59 51.3 اجمايل الطاقة املمثلة املاأكولة )ميجا جول /للبقرة/يوم(

1.09 1.476 كجم حليب/ كجم علف مركز

1.584 1.61 معدل التحويل الغذائي )كجم مادة جافة / كجم حليب(

0.917 0.677 كجم مادة مركزة / كجم حليب
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ر�ســد ومراقبــة املحا�سيل امل�ستوردة واملزروعــة حمليا للتاأكد من 

عدم اإ�سابتها مبختلف امل�سببات املر�سية 

ي�سه���م ق�س���م بح���وث اأمرا����س النب���ات يف ر�سد وحتلي���ل خمتلف 

امل�سبب���ات املر�سي���ة والفي�سولوجي���ة للعدي���د من ال�سل���ع الزراعية 

امل�ستوردة )حما�سيل زراعية، اأ�سمدة، �ستلت زراعية وحم�سنات 

ترب���ة وبذور( للتاأكد من خلوها من االأمرا�س احلجرية وذلك قبل 

الت�سري���ح بدخولها من قبل مناف���ذ احلجر الزراعي عند املداخل 

احلدودي���ة لل�سلطن���ة، حيث بل���غ ع���دد العينات الت���ي مت فح�سها 

وحتليلها يف ع���ام 2015م )1362( عينة منها )15( عينة اأ�سمدة 

و )1347( عين���ة نباتية )جدول 18(. اأ�س���ارت التحاليل املخربية 

اإىل ت�سجي���ل ع���دة اأمرا�س عل���ى �سحن���ات البطاط����س امل�ستوردة 

مث���ل مر�س اجلرب العادي، اجل���رب امل�سحوقي، الق�سرة ال�سوداء 

)�س���ورة49(، الق�سرة الف�سية والنقطة ال�سوداء. ووجد اأن مر�س 

اجل���رب العادي ه���و االأك���رث �سيوعيا يف جمي���ع ال�سحن���ات بن�سبة 

اإ�ساب���ة تراوح���ت ب���ني 3.4 – 7.5% حي���ث �سجلت اأعل���ى اإ�سابة 

مبر����س اجل���رب امل�سحوقي بن�سب���ة 8.5% تلها مر����س الق�سرة 

ال�س���وداء بن�سبة 5.2% ثم مر�س الق�س���رة الف�سية 6.2% ومر�س 

النقط���ة ال�سوداء )�س���ورة 49( بن�سب���ة 3.1 %. كما �سجلت بع�س 

االأ�س���رار امليكانيكية عل���ى درنات البطاط�س بن�س���ب تراوحت بني 

3.1- 9.9%. اأم���ا فيما يتعل���ق باالأ�سمدة امل�ست���وردة فقد اأ�سارت 

نتائج التحاليل اإىل اأن جميع االأ�سمدة التي مت حتليلها خلل العام 

2015م خالية من امل�سببات املر�سية احلجرية. 

جـــدول 18. عـــدد العينـــات الـــواردة لق�صم بحـــوث اأمرا�س النبات 

ح�صب القطاع خالل عام 2015م

2015م

القطاع
حما�سيل 

اأخرى
بذور خ�سار فاكهة �ستلت

�سم��اد 

اأو 

تربة

- - 1248 12 9 4

قطاع حكومي 

)احلجر 

الزراعي(

- - 32 18 28 11 قطاع مزارعني

1362 االإجمايل

�صورة 49. مر�س الق�صرة ال�صوداء يف البطاط�س

ر�ســد ومراقبة �ســداأ ال�ساق وغري ه مــن الأمرا�ض على حم�سويل 

القمح وال�سعري

يعت���رب حم�سول القمح واح���د من اأهم حما�سي���ل احلبوب يف 

�سلطنة عم���ان. و�سلت ن�سب���ة االأرا�سي املزروع���ة بالقمح اإىل 

6.2% م���ن اإجمايل االأرا�س���ي املزروعة مبختل���ف املحا�سيل. 

تعت���رب الداخلية و الربميي حمافظ���ات االنتاج الرئي�سي للقمح 

يليه���ا حمافظ���ة الظاه���رة وحمافظت���ي ال�سرقي���ة. اأظه���رت 

امل�سوح���ات املنف���ذة من���ذ ع���ام 2008 اإىل 2014 م يف �سلطنة 

عم���ان اأن مر����س �س���داأ االأوراق مت ر�س���ده يف بع����س امل���زارع 

مبحافظات الربميي، م�سندم، الداخلية، وحمافظتي ال�سرقية 

وحمافظت���ي الباطن���ة، كما مت ت�سجيل مر����س اإ�سفرار و تقزم 

 (BYDV-MAV & BYDV-PAV( الفيريو�س���ي  ال�سع���ري 

مبزرعة واحدة يف حمافظة الداخلية. ويف عام 2015 مت تنفيذ 

امل�سح حلقول القمح وال�سع���ري مبحافظات الباطنة و الداخلية 

و الظاه���رة ال�سرقي���ة و الربمي���ي خلل الفرتة م���ن 1 اإىل 15 

مار�س 2015 م، حي���ث مت جمع عينات للأمرا�س و حتليلها يف 

املخت���رب. اأظهرت نتائ���ج امل�سح خلو جمي���ع العينات من مر�س 

�س���داأ ال�س���اق االأ�س���ود ومت ت�سجي���ل ال�س���داأ االأ�سف���ر و �سداأ 

االوراق )�س���ورة 50( على حم�س���ول القمح �سنف )كويل( يف 

حمافظة الداخلية بواليتي بهل )قرية مغبوه ووادي قريات( و 

احلم���راء. كما مت ت�سجيل اأمرا�س اخرى مثل التفحم و اللفحة 

البكتريي���ة و البيا����س الزغبي والدقيقي والتبق���ع الفيوزاري و 

الهلمنثو�سبورمي مب�ستويات متفاوتة.

الربنامج الرئي�سي 5. برنامج الإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية 

امل�سروع 5-1 . م�سح و حتديد الآفات والأمرا�ض للمحا�سيل الرئي�سية 
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م�سح وت�سخي�ض الأمرا�ض الفريو�سية على حم�سول الثوم العماين 

يف حمافظتي الداخلية والظاهرة

اأظه���رت نتائج امل�سوحات احلقلية خلل املو�سم الزراعي )2012/2011م( 

وج���ود االإ�سابة الفريو�سي���ة املركبة يف حم�سول الث���وم مبحافظة الداخلية، 

حي���ث مت ت�سخي����س )4( فريو�سات خمتلف���ة وهي فريو�س تق���زم وا�سفرار 

اإ�سف���رار  فريو����س   ،)Onion yellow dwarf virus OYDV( الب�س���ل 

وتخط���ط الك���راث )Leek yellow stripe virus LYSV(، فريو����س الثوم 

الكام���ن )Garlic latent virus GarLV(، فريو����س الثوم الكامن امل�سرتك 

بوالي���ات  ق���رى  ع���دة  يف   )Garlic common latent virus GarCLV(

احلمراء، نزوى، به���ل ونيابة اجلبل االأخ�سر. يعترب ظهور تلك الفريو�سات 

اإ�سارة وا�سحة اإىل اإحتمالية وجود اإ�سابة فريو�سية مركبة يف معظم واليات 

حمافظ���ة الداخلي���ة، بالرغ���م من اأن بع�س الق���رى وجدت م�ساب���ة بنوع اأو 

نوع���ني فقط من الفريو�س، اأو كانت خالية م���ن االإ�سابة كقرية ال�سريجة يف 

نيابة اجلبل االأخ�س���ر. اأ�سارت نتائج م�سوحات حمافظة الظاهرة )2012-

2013م( اإىل خل���و املحافظة من االإ�سابة الفريو�سية املركبة يف جميع القرى 

التي مت م�سحها)�سورة51(، حيث اأنه مت ت�سجيل اإ�سابات فردية بنوع، نوعني 

اأو ثلث���ة اأنواع من الفريو�سات، اإال اأن خط���ر االإ�سابة الفريو�سية املركبة ما 

زال قائم���ا نظ���را الإ�سابة عدة ق���رى بثلثة اأنواع خمتلفة م���ن الفريو�سات. 

اأظهرت نتائج الفحو�سات املخربية التي اأجريت خلل الفرتة 2014-2012 

لعين���ات ثوم ع�سوائية من خم���ازن الوزارة )دائرة التنمي���ة الزراعية بوالية 

احلمراء( اإىل ت�سخي�س )4( فريو�سات خمتلفة يف بع�س عينات الثوم التي 

مت جتميعه���ا من املخازن. كما اأ�سارت نتائج امل�سوحات االأخرية التي اأجريت 

يف املو�س���م الزراعي )2014/2013م( اإىل ت�سجيل اأربعة فريو�سات خمتلفة 

بث���لث قرى يف جبل �سم����س )دار العقور، م�سفاة اخلواطر واحليل( وخم�س 

قرى يف والية احلمراء )غمر، خيل، العار�س، احلمراء والقلعة(.

يت�س����ح من خلل نتائ����ج امل�سوحات م����دى انت�س����ار االإ�ساب����ة الفريو�سية 

املركبة يف معظم مناطق االنتاج الرئي�سية من خلل نقل وزراعة ف�سو�س 

م�ساب����ة، وعليه فاإن االأمر يتطلب اإنتاج الثوم بالزراعة الن�سيجية بهدف 

�سم����ان خل����و ف�سو�����س اإكثار الثوم م����ن امل�سبب����ات الفريو�سي����ة وبالتايل 

الق�س����اء تدريجيا على املر�س. كما اأنه من ال�سروري يف املرحلة احلالية 

اإيج����اد مناطق اإنت����اج معزولة وخالية م����ن االإ�سابة لتك����ون مناطق اإنتاج 

بديل����ة، باالإ�سافة اإىل تطبيق اإجراءات متنع ت����داول الثوم خارج املناطق 

امل�ساب����ة. اأم����ا فيما يتعلق باجلان����ب البحثي فاإن العديد م����ن الدرا�سات 

البحثي����ة اأثبتت بنج����اح اإمكانية التخل�س من امل�سبب����ات الفريو�سية التي 

ت�سيب الثوم عن طريق ا�ستخدام الزراعة الن�سيجية للخليا املر�ستيمية 

)اخلليا االإن�سائية( مرتافقا مع العلج احلراري.

�صورة 50 )اأ( و)ب( . مر�س التفحم ال�صائب )اأ( ومر�س �صداأ االأوراق االأ�صفر يف القمح )ب(

�صورة 51 )اأ( و)ب(. املر�س الفريو�صي )اأ( واأعرا�صه يف الثوم )ب(
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امللحظات احلقلية للو�سع احلايل ملر�ض بنما املوز مبحافظة ظفار

يعت���رب املوز م���ن املحا�سيل املهم���ة يف حمافظة ظف���ار حيث يزرع 

ح���وايل )529( ف���دان يف �سهل �سلل���ه.مت اكت�س���اف مر�س بنما 

عل���ى اأ�سجار املوز يف عام 2011 يف �سه���ل الباطنه ومت ت�سجيله يف 

حمافظ���ة ظف���ار يف عام 2012. وه���و مر�س فط���ري خطري يوؤدي 

اإىل ذب���ول وموت النب���ات، وال توج���د اإىل االآن اي معاجلة كيماوية 

للق�س���اء عل���ى امل�سبب املر�سي )�س���ورة 52 - 53(. مت خلل عام 

2012م عم���ل م�سح �سامل جلميع امل���زارع يف �سهل �سلله، مت من 

خلل���ه اإكت�ساف )19( مزرعة وبوؤرة للمر����س. يهدف هذا امل�سح 

اإىل النظ���ر يف الزيادة يف عدد امل���زارع امل�سابة منذ اآخر م�سح مت 

عمل���ه واأي�سا القيام ببع�س الدرا�سات ح���ول اإختبار وقابلية بع�س 

االأ�سن���اف للإ�سابة من خلل عزل الكائن امل�سبب والقيام بعملية 

احلقن ملجموعة من االأ�سناف. مت خلل امل�سح االأويل القيام بعمل 

ح�س���ر لعدد )35( مزرعة ومل تكت�سف اي ب���وؤر جديدة لل�سابة، 

و�ست�ستمر عملية امل�سح واحل�سر خلل العام 2016م.

�صورة 52. اأعرا�س مر�س بنما على االأن�صجة الداخلية

�صورة 53. ذبول النبات نتيجة مر�س بنما

درا�سات اأنواع ذبابة الفاكهة يف الفواكه و اخل�سر يف ولية �سللة

تعت���رب ذبابة الفاكهة من االآف���ات املهمة جدًا نظرًا مل���ا ت�سببه من 

اأ�سرار كبرية للفواكه واخل�سر، و اأين ما وجدت هذه االآفة ي�سعب 

مكافحتها. اأظهرت نتائج البحوث التي اأجريت �سابقًا وجود بع�س 

اأنواع ذبابة الفاكهة يف �سلطنة عمان عمومًا ويف والية �سلله على 

وج���ه اخل�سو�س. ل���ذا فاإنه م���ن ال�سروري اأن يت���م حتديد معدل 

االإ�سابة بذبابة الفاكهة )�سورة54( يف �سهل �سللة وطاقة بهدف 

اإتخ���اذ تدابري دقيقة يف جمال حماي���ة النباتات. ت�سمنت منهجية 

العم���ل اإن�ساء خرائط للمنطقة و مناطق زراعة الفاكهة و اخل�سار 

 Methyl�يف واليتي �سلل���ة و طاقة، وو�سع م�سائ���د وا�ستخدام ال

eugenol كم���ادة جاذب���ة لذباب���ة الفاكهة، باال�ساف���ة اإىل اإجراء 

امل�سح احلقلي للفواكه و اخل�سر لتحديد االإ�سابة بذبابة الفاكهة. 

م�سح الفواكه واخل�سر

مت و�س���ع )20( م�سيدة يف )10( مواقع يف واليتي �سلله وطاقة، 

حي���ث ت�سمنت م�سوحات الفاكهة واخل�س���ار فواكه معروفة كاملوز 

واجلوافة والفافاي والرمان واملاجن���و وال�سابوتا واللوز اال�ستوائي 

)البي���ذام( وال����Ziziphus sp. )ال�سدر( واخل�س���ر )القرعيات 

ب�س���كل رئي�س���ي(. بينما �سمل���ت م�سوح���ات ال�سوق جت���ار الفواكه 

واخل�سر يف الواليتني. مت اجراء جتربة ملحظة الفاكهة واخل�سار 

الت���ي مت جمعها من امل�سوح���ات امليدانية وم�سوح���ات ال�سوق حتت 

الظروف املختربية )�سورة 55(.

�صورة 54. عالمات يف الفواكه و اخل�صر تدل على اإ�صابتها 

بذبابة الفاكهة

ك�سف م�سح الفاكه���ة )العائل( عن وجود ما ال يقل عن )6( اأنواع 

 Bactroceraو Bactrocera zonata :من ذباب���ة الفاكهة وه���ي

 Dacusو  Dacus ciliatusو  Bactrocera musaeو  dorsalis

 .Carpomya incompletaو frontalis
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 Bactrocera musae هناك نوعان وجدا حديثًا يف والية �سلله هما

و Dacus frontalis. اأم����ا االأربع����ة االأنواع االأخرى م����ن ذبابة الفاكهة 

)B. Zonata و B. Dorsalis و D. Ciliates و C. incomplet( فقد 

 CABI 1996, 2003، EPPO( مت ت�سجيله����ا م�سبقا يف �سلطنة عمان

.)2013, White & Elson-Harris, 1994; Azam et al., 2004

وميك���ن تلخي�س بع�س امللحظ���ات على االأنواع ال�ست���ة من ذبابة 

الفاكهة )�سورة 56( وذلك على النحو التايل:

ظه���ور )Bactrocera zonata( غالب���ا يف اأ�سج���ار الفافاي . 1

واجلوافة والرمان واللوز االإ�ستوائي )البيذام(.

ظه���ور )Bactrocera dorsalis( غالب���ا يف حما�سيل املوز . 2

والل���وز االإ�ستوائ���ي )البي���ذام( والفافاي واملاجن���و واجلوافة 

وال�سابوتا.

ظه���ور )Bactrocera musae( يف اأ�سجار اللوز االإ�ستوائي . 3

)البيذام( والفافاي واملاجنو باالإ�سافة اإىل املوز.

ظه���ور )Dacus ciliatus( يف حما�سي���ل الق���رع املروالقرع . 4

واليقطني والقرع اللبلب.

ظه���ور )Dacus frontalis( يف حما�سي���ل الق���رع اللب���لب . 5

والقرع املر واليقطني.

ال�س���در . 6 اأ�سج���ار  يف   )Carpomya incomplete( ظه���ور 

واللبلب والقرع.

�صورة 55 )اأ( و)ب(. مالحظة عينات الفواكه و اخل�صر حتت ظروف خمتربية

�صورة 57. الطفيليات اخلارجة من الثمار امل�صابة�صورة 56. اأنواع ذبابة الفاكهة اخلارجة من الثمار امل�صابة
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اجلدي���ر بالذك���ر ب���اأن ه���ذا الت�سجي���ل يعت���رب اأول تاأكي���د لوج���ود 

واليت���ي  يف   )Dacus frontalis( و   )Bactrocera musae(

�سلل���ة و طاقة، حيث اأنه مل يتم االإ�سارة �سابقًا اإىل ت�سجيل نوعي 

ذبابة الفاكهة يف اأي من املراجع العلمية يف ال�سلطنة. 

اأظه����رت نتائج البحث وج����ود ما ال يقل عن )7( اأنواع م����ن الطفيليات )�سورة 

57( لذبابة الفاكهة، )5( منها تنتمي لعائلة Braconidae و النوعني االآخرين 

من الطفيليات حتتاج لدرا�سات اأكرث لت�سنيفها �سمن اأي عائلة اأو نوع.

م�صح ال�صوق

اأظه���رت نتائ���ج امل�سح عل���ى الفواكه املتوف���رة يف �س���وق الفواكه و 

اخل�س���ار وجود ن�سبة قليلة من االإ�ساب���ة بذبابة الفاكهة. فيما يلي 

ا�ستنتاج للبيانات التي مت جمعها يف اأنواع الفاكهة واخل�سار:

املـــوز املحلـــي: م���ن الفواكه ال����9 التي مت جمعه���ا، كان املوز االأكرث 

ت�سررًا، حي���ث اأن ن���وع )Bactrocera dorsalis( من اأبرز اأنواع 

ذباب���ة الفاكهة التي هاجمت املوز تليه���ا B. musae. وقد ظهرت 

ذباب الفاكهة مبعدل 60% يف العينات التي مت فح�سها.

املـــوز نـــوع )Milk banana(: ظه���ور ع���دد قلي���ل من ذبابة . 1

.B. musae الفاكهة من نوع

اجلوافـــة: ذباب���ة Bactocera zonata: كانت النوع االأكرث . 2

.B. musae ظهورًا من الذباب مبعدل 68% يليه

3 ..C. incompleta ال�صدر: ظهور عدد قليل من الذباب من نوع

الرمان: وجود نوع الذباب B. zonata مبعدل %68. 4

5 . Dacus ظه���ور الذباب���ة :)Ivy Gourd( القـــرع اللبـــالب

C. incomplete و D. frontalis و ciliates

6 . Bactocera اللـــوز اال�صتوائـــي )البي���ذام(: ظهور الذباب���ة

dorsalis و zonata Bactocera باأعداد قليلة.

ال�صابوتا )Sapota(: ظهور الذبابة B. dorsalis باأعداد قليلة.. 7

الفافاي: مل يتم العثور على اأي نوع من ذبابة الفاكهة بالرغم . 8

من وجود ال�سرنقة.

9 ..Dacus ciliatus القرع املر: ظهور نوع

م�صح امل�صائد احلقلية

مت و�س���ع )20( م�سي���دة يف )10( مواقع )حق���ل حمطة البحوث 

الزراعي���ة يف �سللة، طاق���ة، الدهاري���ز، البليد، احلاف���ة، اإتني، 

 Methyl�عوقد، �سللة، القر�س وال�سعادة(، حيث مت ا�ستخدام ال

eugenol كم���ادة جاذب���ة )�سورة 58(. اأظه���رت نتائج م�سوحات 

امل�سائ���د وجود )5( اأنواع م���ن ذبابة الفاكهة. كما ظهر تفاوت يف 

 Bactrocera( اأعداد واأنواع ذبابة الفاكهة يف كل موقع اإال اأن نوع

الن���وع االأك���رث تواج���دًا يف كل املواق���ع. تواج���د  dorsalis( ه���و 

)Dacus frontalis( باأع���داد قليلة جدا بينما انعدم وجود النوع 

)Carpomya incomplete(. اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، مت ملحظ���ة 

انخفا����س متو�سط اأعداد اأن���واع ذبابة الفاكه���ة يف �سهري يوليو و 

اأغ�سط����س مع انخفا����س درجة احلرارة االأمر ال���ذي ي�سري اإىل اأن 

العلق���ة بني اأعداد ذبابة الفاكه���ة ودرجات احلرارة كانت علقة 

طردية.

�صورة 58 )اأ( و)ب(. االأن�صطة احلقلية )اأ( واملختربية )ب(
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م�ســح وت�سخي�ــض �ســللت مر�ض اللفحــة املتاأخرة علــى حم�سول 

الطماطم يف حمافظتي الباطنة

مت م�س����ح معظ����م م����زارع الطماط����م مبحافظت����ي الباطن����ة خ����لل مو�سم 

2015/2014م م����ن قب����ل الباحث����ني واملخت�سني بدوائر التنمي����ة الزراعية 

وذل����ك للك�سف عن ظه����ور اأعرا�س مر�س اللفح����ة املتاأخرة على حم�سول 

الطماط����م. ت�سمن امل�سح )56( زيارة ملزارع الطماطم بواليات حمافظتي 

�سمال وجنوب الباطنة )�سنا�س ولوى و�سحار و�سحم واخلابورة وال�سويق 

وامل�سنع����ة وب����ركاء( وجمع����ت خ����لل تلك الزي����ارات ح����وايل )72( عينة 

نباتي����ة من امل����زارع الت����ي مت اال�ستباه بوج����ود االإ�سابة فيه����ا. اأظهر امل�سح 

اإ�ساب����ة )15( مزرع����ة مبر�س اللفح����ة املتاأخرة على حم�س����ول الطماطم 

الذي ي�سببه فيتفث����ورا اإنف�ستن�����س )Phytophathora infestans( منها 

)13( مزرع����ة بوالية ال�سويق ومزرعتني بوالية امل�سنعة. و�سجلت االإ�سابة 

مبر�����س اللفحة املبكرة عل����ى حم�سول البطاط�س ال����ذي ي�سببه عدة اأنواع 

م����ن فطر األرتناري����ا ).Alternaria sp( يف )28( مزرعة بواليات �سنا�س 

ول����وى و�سحم واخلاب����ورة وال�سويق وامل�سنعة وب����ركاء. ت�سمن امل�سح اأي�سا 

جمع معلوم����ات عن طرق زراعة حم�سول الطماط����م واالأ�سناف املزروعة 

واملبي����دات امل�ستخدمة ملكافحة مر�����س اللفحة املتاأخ����رة ومعدالت الر�س. 

اأ�ستخدمت خ����لل امل�سح اإ�ستمارة الكرتونية اأعدت له����ذا الغر�س لت�سهيل 

جمع املعلومات وكذلك �سرعة اإي�سال البيانات للفريق البحثي.

مت خ���لل عام 2015م اج���راء جتربة حقلية لتقييم كف���اءة )7( مبيدات 

فطري���ة ملكافحة مر����س اللفحة املتاأخرة على حم�س���ول الطماطم بوالية 

ال�سوي���ق، حي���ث مت اختي���ار مزرع���ة اأح���د املواطنني مزروع���ة مبح�سول 

الطماط���م واأجريت التجربة على )22( خط من خطوط زراعة حم�سول 

الطماطم مزروعة ب�سنف “جنان« وهو من االأ�سناف احل�سا�سة للإ�سابة 

مبر����س اللفح���ة املتاأخ���رة. مت معامل���ة كل ثلث���ة خطوط م���ن الطماطم 

باأح���د املبي���دات ح�سب املع���دالت املبينة على عبوة املبي���د. وقد مت اختيار 

)5( نبات���ات ب���كل خط لتقيي���م اأعرا�س اإ�ساب���ة مر�س اللفح���ة املتاأخرة 

عليه���ا قبل وبعد املعاملة باملبي���د. وقد مت تقييم معدل الزيادة يف اأعرا�س 

االإ�سابة على االأوراق وال�سيقان )�سورة 59(. مت معاملة نباتات الطماطم 

امل�ساب���ة مبر�س اللفحة املتاأخ���رة بالر�س مرتني خ���لل اأ�سبوعني بفارق 

�سبع���ة اأي���ام ب���ني الر�ستني وذل���ك با�ستخ���دام �سبعة مبي���دات وهي مبيد 

 Mefenoxam + Copper( وريدومي���ل جول���د ،)Iprodione( روف���رال

ب���رو  واإكوي�س���ن   ،)Fosetyl Aluminum( واألي���ل   ،)oxychloride

 Azoxystrobin +( واأم�ست���ار توب ،)Famoxadone + Cymoxanil(

 Benalaxyl + Copper oxychloride(( وجالنب ،)Difenoconazole

اأخ���ذ  مت   .)Mandipropamid + Difenconazole( ت���وب  وريفو����س 

قيا�سات مواق���ع اال�سابة للنباتات اخلم�سة لكل معامل���ة قبل بداأ التجربة 

وو�سع���ت علمات دالة على م�ست���وى االإ�سابة ببقع املر�س ومن ثم اأخذت 

قيا�سات هذه املواقع مرتني بع���د املعاملة باملبيدات، القراءة االأوىل كانت 

بع���د اأ�سبوع والثانية بع���د اأ�سبوعني و�سجلت الزي���ادة يف اأعرا�س االإ�سابة 

مبر�س اللفحة املتاأخ���رة يف جميع املعاملت باالإ�سافة للنباتات. اأظهرت 

النتائ���ج باأن مبي���د اإكوي�سن برو اأعطى اأف�سل النتائ���ج يف احلد من تو�سع 

االإ�ساب���ة مبر�س اللفح���ة املتاأخرة وكذل���ك منعه لظه���ور لفحات جديدة 

بن�سب���ة تخفي����س بلغ���ت 72 %، يليه مبي���د الي���ل وريدوميل جول���د بن�سبة 

تخفي����س بلغ���ت 58 % و41 % على التوايل. بينما اأعط���ت مبيدات روفرال 

وريفو�س توب اقل ن�سبة يف تخفي�س االإ�سابة مبر�س اللفحة املتاأخرة حيث 

بلغت ن�سبة التخفي�س 0 % و 23 % على التوايل )�سكل 19(.
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المبيدات الفطرية

�صكل 19. تاأثري املبيدات الفطرية على اللفحة املتاأخرة للطماطم

�صورة 59 )اأ( و)ب(. االأوراق )اأ( وال�صيقان )ب( امل�صابة باللفحة املتاأخرة ملح�صول الطماطم
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درا�سة مر�ض العفن الأبي�ض على حم�سول الثوم يف �سلطنة عمان 

يعت����رب الث����وم العم����اين ).Allium sativum L( اأح����د اأه����م حما�سيل 

اخل�س����ر يف �سلطن����ة عم����ان. مت يف ربي����ع ع����ام 2014م ت�سجيل مر�س 

العف����ن االأبي�س عل����ى حم�سول الث����وم العماين الأول م����رة يف ال�سلطنة 

بعدة حقول يف بع�س نيابة قرى اجلبل االأخ�سر. و من خلل فح�س ما 

يق����ارب من )200( راأ�س ثوم تراوح����ت �سدة اال�سابة بني 50- %100، 

كم����ا تراوحت ن�سبة االإ�سابة يف بع�س احلقول من 20 - 100% )�سورة 

60( مت اإج����راء فحو�سات التحليل والت�سخي�س لثلث عزالت من فطر 

Sclerotium cepivorum، حي����ث اأجري����ت الدرا�س����ات اجلينية على 

ع����زالت Sclerotium cepivorum با�ستخ����دام ع����دد م����ن البادئات 

اجليني����ة وه����ي )ITS1- ITS4(، حي����ث مت فك �سفرة ه����ذه اجلينات 

لعم����ل �سج����رة الن�سب لعزالت الفط����ر امل�سجل يف ال�سلطن����ة ومقارنتها 

بع����زالت الفط����ر يف الدول الت����ي �سجلت ه����ذا املر�س. اأظه����رت نتائج 

املقارن����ة الت����ي اأجري����ت يف املركز الوطن����ي ملعلومات التقني����ة احليوية 

يف الوالي����ات املتح����دة االأمريكية باأن عزالت ال�سلطن����ة ت�سابهت بن�سبة 

 Accession( 99.8% م����ع العزالت امل�سجلة �سابقا والتي حتمل الرقم

 No. FJ231402.Sclerotium cepivorum strain CBS321.65

 and Accession No. FJ460433.Sclerotium cepivorum

 voucher NKI 286((. H-292 of.Sclerotium cepivorum

م����ن دولة املج����ر )هنغاريا( م����ع تاأكي����د ت�سخي�س الع����زالت مظهريا. 

و مت ت�سجي����ل ه����ذه العزالت يف البن����ك الوراثي وحتم����ل االأرقام التالية 

GCC3472. Oman، GCC3471.Oman and GCC3473.

Oman. كما اأظهرت درا�س����ة �سرا�سة الفطر نف�س اأعرا�س املر�س يف 

احلق����ل الطبيعي من حيث تعفن راأ�س الثوم و اإ�سفرار االأوراق وتيب�سها 

مع ظه����ور من����و الفط����ر االأبي�����س واالأج�س����ام احلجرية ال�س����وداء على 

ف�سو�����س الثوم امل�سابة، وتراوحت ن�سبة م����وت الف�سو�س من 30 اإىل 

اأكرث من 65%. اأ�سارت النتائج كذلك اإىل اأن درجات احلرارة املنا�سبة 

لنم����و الفطر تراوحت بني 20 اإىل 25 درج����ة مئوية، ومل ي�ستطع الفطر 

النم����و يف درجات احلرارة االأقل م����ن 5 درجات مئوية اأو االأكرث من 30 

درج����ة مئوية، حيث مت الق�س����اء على الفطر يف درجات احلرارة االأكرث 

م����ن 35 درج����ة مئوية. اجلدير بالذك����ر اأن هذا ه����و اأول ت�سجيل لفطر 

Sclerotium cepivorum يف ال�سلطنة على حم�سول الثوم العماين. 

م�سح وت�سخي�ض الأمرا�ــض النيماتودية على املحا�سيل الرئي�سية 

يف �سلطنة عمان

اأظهرت نتائج م�سح النيماتودا يف حمافظة جنوب الباطنة الذي مت تنفيذه 

خ����لل الف����رتة م����ن 7 اإىل 30 دي�سم����رب 2014م احت����واء 8% م����ن العينات 

عل����ى النيمات����ودا املتطفلة على النبات م����ن )361( عينة ترب����ة وجذور مت 

جمعه����ا خلل امل�سح، وق����د مت عزل اأربعة اأجنا�س م����ن النيماتودا املتطفلة 

عل����ى النب����ات و الت����ي �سجل����ت يف امل�سوحات ال�سابق����ة مثل نيمات����ودا تقرح 

اجلذور)�س����ورة Pratylenchus spp .( )61(، النيمات����ودا احللزوني����ة 

والب�سل����ة  ال�س����اق  نيمات����ودا   ،)Helicotylenchu multicinctus(

 .)Meliodogyne spp .( نيمات����ودا تعقد اجلذور ،)Ditylenchus sp(

حي����ث احتلت نيمات����ودا تقرح اجل����ذور Pratylenchus اأعل����ى ن�سبة متثل 

45% تليه����ا النيمات����ودا احللزوني����ة H. multicinctus بن�سبة )%44.8(، 

ونيمات����ودا   ،)%10.4(  Ditylenchus sp والب�سل����ة  ال�س����اق  نيمات����ودا 

تعق����د اجل����ذور Meliodogyne spp )6.8%( وهي اأق����ل ن�سبة عزل. كما 

اأ�سارت نتائج امل�سح اإىل اأن والية الر�ستاق هي االأعلى من حيث ن�سبة عزل 

النيمات����ودا بن�سب����ة 28.6% تليها والية نخل بن�سب����ة 21%، ثم والية العوابي 

8.1%، وتليه����ا والية امل�سنع����ة بن�سبة 3.8%، بينما مل يتم عزل اأي نوع من 

النيماتودا من العينات يف مزارع واليتي بركاء ووادي املعاول. كما مت عزل 

نيمات����ودا تقرح اجل����ذور Pratylenchus spp باأعلى ن�سبة من حم�سويل 

امل����وز والليمون، و مت عزل النيمات����ودا احللزونية H. multicinctus بن�سبة 

اأعل����ى من اأ�سجار النخي����ل واملوز والليمون، بينما مت ع����زل نيماتودا ال�ساق 

�صورة 60 )اأ( و)ب(. نبات الثوم )اأ( والف�صو�س )ب( امل�صابة مبر�س العفن االأبي�س
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والب�سلة من حم�سول الثوم. او�سحت النتائج كذلك اأن اأعلى ن�سبة مئوية 

لع����زل النيماتودا املتطفلة على النبات كانت يف والي����ة الر�ستاق تليها والية 

نخ����ل ووالية امل�سنعة ثم والية العوابي. كما وجد اأن نيماتودا تقرح اجلذور 

Pratylenchus spp. ه����ي االأكرث اإنت�سارا وعلى نطاق وا�سع يف حم�سول 

امل����وز، بينم����ا مت العثور على نيمات����ودا ال�ساق والب�سل����ة يف عينات الثوم يف 

املزارع اجلبلية بوالية نخل بن�سبة اأعلى من الواليات االأخرى )�سورة 61(.

مراقبة م�ستويات ال�سرر الناجتة من حلم النارجيل يف الأ�سناف امل�ستوردة

ق����ام خمتربي احل�سرات واملكافحة احليوية مبحطة البحوث الزراعية 

ب�سلل����ة باإجراء م�سح ملختلف اأ�سناف اأ�سجار النارجيل، حيث يو�سح 

اجلدول رقم )19( اأن درجة االإ�سابة اخلارجية لثمار النارجيل بحلم 

النارجي����ل قد تفاوتت من �سن����ف الآخر )�س����ورة 62(. اأظهر ال�سنف 

بحل����م  )Catigan Green Dwarf( اأق����ل اإ�ساب����ة )1< درج����ة( 

 (Malayan Yellow Dwarf( ثمار النارجي����ل مقارنة باالأ�سن����اف

 Improved Hybrid(و  )Improved Mawa Hybrid(و

Camren( والت����ي كان����ت درج����ة اإ�سابتها باحللم عالي����ة جدا وبلغت 

4 درج����ات. كما بل����غ اأعلى تعداد حلل����م النارجيل يف الثم����رة الواحدة 

)2892( ح�سرة يف ال�سنف )Malayan Yellow Dwarf(،  واأقلها 

)92( ح�سرة يف ال�سنف Raja Brown Dwarf )�سورة 63(.

 (Phytoseiid( املفرت�س���ات  تع���داد  اأن  لوح���ظ  كذل���ك 

و)tarsonemied(  كان قلي���ل اإجماال يف معظم االأ�سناف، كما 

�سجل���ت ن�سب ب�سيطة الإ�سابة ثمار واأ�سجار النارجيل بح�سرة البق 

الدقيقي.

�صورة 61 )اأ( و)ب(. اإ�صابة حم�صول الثوم ب. Paratylenchns.sp وتاأثر الف�صو�س

جدول 19. االإ�صابات احل�صرية واملر�صية يف اأ�صناف النارجيل امل�صتوردة من �صاحل العاج

اأ�سناف النارجيل 
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متو�سط درجة االإ�سابة 

اخلارجية للثمار *
2>12214244

متو�سط عدد حلم 

الناجيل/ثمرة
15263042066320921488289221171812

متو�سط عدد املفرت�س

Phytoseiid00.2010000.30.2

متو�سط عدد املفرت�س

tarsonemied00.10000.100.10

متو�سط عدد البق 

الدقيقي

mealybug
0000.200.10.200

* درجات االإ�سابة  بحلم النارجيل: ) 0 = خايل من االإ�سابة، 1= منخف�سة جدا، 2= منخف�سة، 3= متو�سطة، 4= مرتفعة( 
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تقييم  الإ�سابة بالبق الدقيقي على اأ�سناف الفافاي امل�ستوردة

م�صح حقل  االأ�صناف اجلديدة للفافاي 

مت تقييم ن�سبة اال�سابة بالبق الدقيقي وتواجد االأعداء احليوية على اأ�سناف 

الفاف���اي امل�ست���وردة من تاي���وان والهند مقارنة مع ال�سن���ف املحلي يف حقل 

الفاف���اي يف حمطة البحوث الزراعية ب�سللة خلل �سهر اأغ�سط�س 2015م 

وذلك باإجراء م�سوحات على جميع االأ�سناف املزروعة،  حيث لوحظ انت�سار 

الب���ق الدقيقي يف جمي���ع االأ�سناف بن�سب متفاوتة، وه���ي الفرتة التي ترتفع 

فيه���ا ن�سبة االإ�سابة بالبق الدقيق���ي يف حم�سول الفافاي يف حمافظة ظفار 

)�س���ورة 64(،  فقد  مت جمع عينات من االأ�سج���ار امل�سابة )عدد 10 اأوراق 

م���ن كل �سنف( كحد اأق�سى وتقييم م�ست���وى االإ�سابة يف كل �سجرة منتخبة   

واجلدول رقم )20( يو�سح  االأ�سناف ودرجات االإ�سابة يف كل �سنف مقارنة 

مع ال�سنف املحلي ومدى تواجد االأعداء احليوية يف االأ�سجار امل�سابة.

Aceria صورة 62 )اأ( و)ب(. ثمار النارجيل امل�صابة بـ�

�صورة 63 )اأ( و)ب(. عينات النارجيل التي مت اختبارها يف املخترب

جدول 20. درجة اإ�صابة اأ�صجار الفافاي بالبق الدقيقي وتواجد االأعداء احليوية

تواجد االأعداء احليويةدرجة االإ�سابةالنوعال�سنفم

1Tainning 1متواجدةمرتفعةتايواين

2Tainning 2متواجدةمرتفعةتايواين

3Known youمتواجدةمتو�سطةتايواين

4Red Ladyمتواجدةمنخف�سةتايواين

5Sun Riseغري متواجدةمنخف�سة ومتو�سطةتايواين

6Papaya Exp 15متواجدةمنخف�سةتايواين

7PVI 1غري متواجدةمنخف�سة جداهندي

8PVI 2غري متواجدةمنخف�سة جداهندي

9PVI 3غري متواجدةمنخف�سة جداهندي

10Local  Salalah) حملي(
تباين يف االإ�سابة  

منخف�سة – متو�سطة - مرتفعة
متواجدة
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 عند مقارن����ة درجة االإ�سابة ، اأظهرت جميع االأ�سناف الهندية 

درج����ة اإ�سابة منخف�س����ة مقارنة بال�سنف املحل����ي و االأ�سناف 

التايواني����ة ، واأثن����اء امل�سوح����ات اأظه����رت النتائ����ج تباين درجة 

االإ�ساب����ة احل�سري����ة للأ�سناف التايوانية  ، حي����ث يعترب �سنفي 

Tainning 1 و Tainning 2 ه����ي اأكرث اإ�سابة بالبق الدقيقي  
حي����ث لوحظ انت�س����ار البق الدقيقي يف جميع اأج����زاء ال�سجرة ، 

كما لوح����ظ تواجد االأعداء احليوية يف جمي����ع اأ�سناف الفافاي 

امل�س����اب طردي����ا م����ع تواجد الب����ق الدقيق����ي ماع����دا  ال�سنف 

التاي����واين  Sun Rise ، فبالرغ����م من تواج����د االإ�سابة بالبق 

الدقيقي  مل حت�سر اأعداء حيوية على تلك   االأ�سجار. 

االإجراءات املتبعة خلف�س االإ�صابة يف اأ�صناف الفافاي 

 (Acerophagus papaya( م���ن الطفي���ل )مت اإط���لق ع���دد )2135

عل���ى فرتات متفرقة عل���ى االأ�سج���ار ذات االإ�سابة املرتفع���ة بالبق الدقيقي 

مع توا�س���ل عملية املراقبة امل�ستمرة للحقول )�س���ورة 65(. كما مت ا�ستبعاد 

املكافحة الكيميائية للحفاظ على االأعداء احليوية ومراقبة نتائج اإطلقها. 

وما زالت عملية املراقبة والتقييم م�ستمرة حتى اإعداد هذا التقرير.

امل�سروع 5-3. تعظيم ال�ستفادة من الحتياجات الغذائية للنبات

تقدير الحتياجات ال�سمادية للفلفل احللو بالبيت املحمي املربد 

با�ستخدام نظام الزراعة بدون تربة

يعترب حم�سول الفلفل احللو من اأهم حما�سيل اخل�سر يف �سلطنة عمان، 

حيث بلغت امل�ساحة املزروعة بالفلفل حوايل 936.85 فدان، وتزرع حوايل 

13% منه���ا حتت املظلت والبيوت املحمي���ة. اأثبتت التجارب جناح زراعة 

حم�س���ول الفلفل احلل���و با�ستخدام نظام الزراعة ب���دون تربة يف البيوت 

املحمية. مت تنفيذ جترب���ة لتقدير االحتياجات ال�سمادية ملح�سول الفلفل 

احللو داخ���ل البيت املحمي امل���ربد با�ستخدام نظام الزراع���ة بدون تربة 

)النظ���ام املفتوح( با�ستخدام الرمل اخل�س���ن كو�سط زراعي يف االأ�س�س 

البل�ستيكية ملو�سمني متتاليني 2013 / 2014 و 2014 /2015، حيث متت 

جتربة ثلثة م�ستويات من N-P-K )�سورة 66(.

 �صورة 66. منظر عام ملح�صول الفلفل احللو داخل البيت

املحمي حتت م�صتويات خمتلفة من الت�صميد

�صورة 65. عملية اإطالق الطفيل على  االأ�صناف امل�صابة�صورة 64. �صجرة فافاي م�صابة بالبق الدقيقي
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جدول 21. كميات االأ�صمدة امل�صتخدمة يف املعامالت املختلفة للمو�صم الواحد

م�صتويات االأ�صمدة

جرام للمرت املربع للمو�صم 

12:12:36

N:P:K
حديد خملبي 6%عنا�صر �صغرى�صلفات مغني�صيومنرتات كال�صيوم

33.33208.3383.3316.675.56امل�ستوى االأول

455.56208.33111.1123.615.56امل�ستوى الثاين

583.33208.33152.7829.175.56امل�ستوى الثالث

اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل ع���دم وج���ود فروق���ات معنوي���ة يف االنتاجي���ة بني 

م�ستوي���ات االأ�سمدة الثلثة خلل املو�سم الواحد اأو بني املو�سمني، حيث 

كان متو�سط امل�ستويني االول والثاين 10.83 كجم/ مرت مربع وامل�ستوى 

الثال���ث 11.67 كجم / مرت مربع خلل املو�سمني )جدول21(. يف حني 

اأ�س���ارت نتائج عدد الثمار لكل نبت���ه اإىل عدم وجود فروقات معنوية بني 

م�ستوي���ات اال�سمدة خ���لل املو�سم الواحد بينما ظه���رت الفروقات بني 

املو�سمني ل�سالح املو�سم االأول )جدول 22(. كما اأو�سحت النتائج اأي�سا 

وج���دود فروقات معنوي���ة يف ن�سب���ة النيرتوج���ني يف اأوراق الفلفل احللو 

ب���ني م�ستويات اال�سمدة يف املو�سمني، حي���ث كانت اأعلى ن�سبة نيرتوجني 

للم�ستوى االأول يف املو�سم الثاين )5.55%( و اقل ن�سبة نيرتوجني كانت 

للم�ست���وى الثال���ث يف املو�س���م االأول )4.15%(. اأم���ا فيم���ا يتعلق بن�سب 

الف�سف���ور يف اأوراق الفلفل فقد اأو�سحت النتائ���ج وجود فروقات معنوية 

ب���ني م�ستويات االأ�سمدة خلل املو�سمني، حي���ث كانت ن�سب الف�سفور يف 

املو�س���م الثاين اأعلى بفارق معنوي عن ن�س���ب الف�سفور يف املو�سم االأول، 

وكانت اأعلى ن�سبة ف�سفور يف اأوراق الفلفل هي للم�ستوى االأول )%0.54( 

باملو�سم الثاين، واأدنى ن�سبة ف�سفور يف اأوراق الفلفل هي للم�ستوى االول 

)0.29%( باملو�س���م االول )جدول 23(. اأم���ا بالن�سبة مل�ستوى العنا�سر 

االأخرى )البوتا�سي���وم و الكال�سيوم واملغني�سيوم( يف اأوراق الفلفل احللو 

فلم توجد اي فروقات معنوي���ة بالن�سبة لتاأثري م�ستويات االأ�سمدة خلل 

املو�سمني )جدول 24(.

جدول 22. متو�صط انتاجية الفلفل احللو )كجم / مرت مربع وعدد الثمار خالل املو�صم 2013 / 2014 

م�صتوى االأ�صمدة
االنتاجية )كجم / مرت مربع(

املتو�صط
عدد الثمار )ثـمرة للنبتة(

املتو�صط
املو�صم الثايناملو�صم االأولاملو�صم الثايناملو�صم االأول

a 11.11a10.56a10.84a 50 b 35a 42االول

a 10.00a11.67a10.84a 54b 38a 46الثاين

a11.11a12.22a11.67a 52b 36a 44الثالث

10.7411.485236املتو�سط

جدول 23. متو�صط م�صتوى النيرتوجني والف�صفور يف اأوراق الفلفل احللو )%(

م�صتوى االأ�صمدة
)نيرتوجني %(

متو�صط
)ف�صفور %(

متو�صط
املو�صم الثايناملو�صم االأولاملو�صم الثايناملو�صم االأول

d 3.50a 5.55a 4.53f 0.29a 0.54a 0.41االأول

b 4.72b 5.05a 4.89d 0.35c 0.47a 0.41الثاين

c 4.15b 4.99a 4.57e 0.33b 0.49a 0.41الثالث

4.125.200.320.50املتو�سط

جدول 24. متو�صط م�صتوى البوتا�صيوم و الكال�صيوم و املغني�صيوم يف اأوراق الفلفل احللو )%(

م�ستوى 

اال�سمدة

)بوتا�سيوم %(

متو�سط

)كال�سيوم%(

متو�سط

)مغني�سيوم%(

متو�سط

املو�سم 

االول

املو�سم 

الثاين

املو�سم 

االأول

املو�سم 

الثاين

املو�سم 

االأول

املو�سم 

الثاين

a 3.99b 3.32a 3.65a 0.98a 1.73a 1.35a 1.09a 1.16a 1.12االول

a 4.07b 3.42a 3.74a 0.85a 1.33a 1.09a 1.00a 1.11a 1.05الثاين

a 4.13b 3.50a 3.81a 0.87a 1.35a 1.11a 1.03a 1.01a 1.02الثالث

4.063.410.901.471.041.09املتو�سط

∗ القيم باحلروف املختلفة ذات فرق معنوي

∗ القيم باحلروف املختلفة ذات فرق معنوي

∗ القيم باحلروف املختلفة ذات فرق معنوي
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تقييــم منــو وانتاجيــة النخيل )�سنــف خل�ــض الظاهرة( حتت 

م�ستويات خمتلفة من �سماد النيرتوجني 

يعت���رب حم�س���ول نخيل التم���ر من اأه���م املحا�سي���ل الزراعية 

يف �سلطن���ة عم���ان، حيث يحت���ل امل�ساحة االأكرب م���ن االأرا�سي 

الزراعية. مل تكن هناك درا�سة بحثية حتى االآن ملعرفة احتياج 

نخي���ل التمر )�سنف خل�س الظاهرة( من �سماد النيرتوجني 

خ���لل الفرتة من �سنتني اإىل خم�س �سن���وات من عمر النخلة. 

م���ن املتوق���ع اأن ت�ساعد نتائج ه���ذا البحث امل���زارع يف اإعطاء 

النخل���ة الكمية املنا�سب���ة من عن�سر النيرتوج���ني من م�سدر 

ع�سوي للو�سول اإىل اأف�سل انتاجية من حيث الكمية واجلودة. 

تهدف هذه التجربة اإىل تقييم النمو وانتاجية النخيل )�سنف 

خل�س الظاهرة( حتت كميات خمتلفة من �سماد النيرتوجني 

)م�س���دره ال�سماد الع�س���وي(. زرعت ف�سائل نخي���ل ن�سيجية 

عم���ر �سنت���ني يف مزرع���ة بح���وث النبات���ات امللحي���ة بت�سميم 

ع�سوائ���ي متكامل ومت تطبيق خم�س معاملت: املعاملة االأوىل: 

بدون �سماد نيرتوجني، املعامل���ة الثانية: 250 جم نيرتوجني/

نخلة/ال�سن���ة، املعامل���ة الثالث���ة: 350 ج���م نيرتوجني/نخلة/

ال�سن���ة، املعاملة الرابع���ة: 500 ج���م نيرتوجني/نخلة/ال�سنة، 

املعاملة اخلام�سة: 650 ج���م نيرتوجني/نخلة/ال�سنة. اأ�سارت 

نتائ���ج املو�سم االأول اإىل عدم وج���ود فروقات يف االنتاجية بني 

املعام���لت )�سورة 67( على الرغ���م من اأن املعاملتني الرابعة 

واخلام�س���ة اأعطتا اأكرب عدد من ال�سع���ف مقارنة مع ال�ساهد. 

كم���ا اأو�سح���ت نتائ���ج التحلي���ل املعمل���ي لعن�س���ر النيرتوجني 

يف ال�سع���ف اأن هناك ارتفاع���ا ملحوظ���ا يف املعاملتني الرابعة 

واخلام�س���ة، ومل يك���ن هن���اك اأي اختلف���ات يف تركيز اأي من 

العنا�س���ر الغذائي���ة االأخ���رى مث���ل البوتا�سي���وم و الف�سف���ور و 

الكال�سي���وم و املغني�سي���وم. ال زالت التجرب���ة م�ستمرة من اأجل 

احل�سول على نتائج وا�سحة لتحقيق اهداف التجربة.

 �صورة 67. جتميع البيانات من اأ�صجار النخيل حتت كميات

خمتلفة من ال�صماد الع�صوي

تاأثــري املحاليل املغذية على انتاجيــة اخليار يف حمطتي البحوث 

الزراعية يف الرمي�ض و�سحار

تعترب تركيبة املحلول املغذي بالن�سبة الأنظمة الزراعة بدون تربة 

مهم����ة جدا لتحقيق عائ����د جمزي الأي حم�س����ول زراعي، حيث 

يعتمد النبات كليا للح�سول على حاجته من العنا�سر االأ�سا�سية 

لنم����وه واإنتاجيته على ما هو متوف����ر يف املحلول عن طريق اإذابة 

االأ�سم����دة امل����راد ا�ستخدامه����ا. وتعتم����د كفاءة املحل����ول املغذي 

عل����ى ثلثة عوام����ل؛ تقنية الزراع����ة املائي����ة امل�ستخدمة ومعدل 

جرع����ة املحلول املغذي واحتياج النبات للمغذيات. لقد اأ�سبحت 

الزراع����ة املحمي����ة م�ساألة هام����ة يف جمال الزراع����ة يف املنطقة 

و�سلطنة عمان الأنها تعطي اإنتاجية عالية ومنتجاتها ذات نوعية 

جيدة وبالتايل �سممت هذه التجربة ملعرفة مدى تاأثري حملولني 

مغذي����ني خمتلفني على منو وانتاجي����ة حم�سول اخليار. اأجريت 

التجربة يف بيوت حممية مربدة )270 م2( يف حمطتي البحوث 

الزراعية يف الرمي�س و�سحار بواقع عروتني )نوفمرب- فرباير( 

)مار�����س - يونيو( خلل املو�سم 2015/2014 م. ومت ا�ستخدام 

اثنني من املحاليل املغذي����ة هما حملول اإيكاردا الذي يتكون من 

االأ�سمدة اجلاهزة )NPK، نرتات الكال�سيوم، نرتات املغني�سيوم 

والعنا�سر ال�سغ����رى( وحملول مطور من قبل املخت�سني بق�سم 

بح����وث اخل�سرال����ذي يتكون من اأح����ادي فو�سف����ات البوتا�سيوم 

ون����رتات الكال�سيوم و ن����رتات املغني�سيوم، ون����رتات البوتا�سيوم 

وكربيت����ات البوتا�سيوم و العنا�سر ال�سغ����رى. اإ�ستخدم �سنفان 

من اخليار Hana F1 و Krinto F1 ونفذت التجربة يف قطاعات 

ع�سوائي����ة كاملة )RCD( �سمت اأربع����ة مكررات )�سورة 68(. 

اأ�س����ارت نتائ����ج التجربة الت����ي اأجريت يف موع����د الزراعة االأول 

)نوفم����رب- فرباي����ر( مبحطتي البح����وث الزراعي����ة يف الرمي�س 

و�سح����ار اإىل اأن هناك فروق معنوية )p<0.05( بني املحلولني 

يف تاأثريهما عل���ى انتاجية االأ�سناف يف كل املوقعني. بالن�سبة 

للرمي����س فق���د كان تاأث���ري حمل���ول اي���كاردا اأف�س���ل ومت�ساوي 

يف االنتاجي���ة عل���ى كل ال�سنف���ني )7 ط���ن /البي���ت( مقارنة 

 Hana باملحلول املغذي اجلديد الذي كان فيه ا�ستجابة �سنف

 Krinto ( اأف�س���ل )5.1 طن/البي���ت( مقارن���ة بال�سنف)F1

F1 )4.2 طن/البي���ت( )�سكل 20)اأ((. اأما بالن�سبة لتجربة 

�سح���ار، فقد كان نف�س االأداء ملحلول ايكاردا غري اأن اأداوؤه اأقل 

م���ن جتربة الرمي�س، حيث اأعطى اف�سل انتاجية على ال�سنف 

Hana F1 )5.7 ط���ن /البيت( مقارنة باملحلول املعدل الذي 

اأعط���ى 3.4 طن/ البيت عل���ى نف�س ال�سنف وبف���ارق معنوي 

بينهما )�سكل 21ب(. 
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�صورة 68 )اأ( و)ب(. منظر عام لتجربة حم�صول اخليار
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 )Krinto(و )Hana F1( اإنتاجية �صنفي اخليار .)صكل 20 )اأ�

للعروة االأوىل با�صتخدام حملولني مغذيني بنظام الزراعة بدون 

تربة )النظام املغلق( مبزرعة البحوث الزراعية بالرمي�س

 )Krinto(و )Hana F1( انتاجية �صنفي اخليار .)صكل 20 )ب�

للعروة االأوىل با�صتخدام حملولني مغذيني خمتلفني بنظام الزراعة 

بدون تربة )النظام املغلق( مبحطة البحوث الزراعية ب�صحار
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 )Krinto(و )Hana F1( اإنتاجية �صنفي اخليار .)صكل 21 )اأ�

للعروة الثانية با�صتخدام حملولني مغذيني بنظام الزراعة بدون 

تربة )النظام املغلق( مبحطة البحوث الزراعية بالرمي�س

�صكل 21 )ب(. اإنتاجية �صنفي اخليار )Hana F1( و)Krinto( للعروة 

الثانية با�صتخدام حملولني مغذيني خمتلفني بنظام الزراعة بدون 

تربة )النظام املغلق( مبحطة البحوث الزراعية ب�صحار

اأم���ا بالن�سبة للعروة الثاني���ة )مار�س- يونيو(، فق���د لوحظ وجود 

فروق���ات معنوية يف تاأثر االأ�سن���اف باملحلولني من حيث االإنتاجية 

)طن/للبي���ت املحم���ي( يف �سح���ار، حيث اأعطى حمل���ول ايكاردا 

اأعل���ى متو�س���ط انتاجي���ة يف �سح���ار يف كل ال�سنف���ني بلغت 3.5 

طن/للبي���ت مقارن���ة باملحل���ول اجلديد والذي اعط���ى 2.8 طن/

للبي���ت املحمي، اأما يف الرمي�س فقد بلغ انتاج حملول ايكاردا 2.7 

طن/البي���ت كما هو مبني يف ال�سكل���ني »21 )اأ( و21)ب(«. كانت 

م�ستوي���ات االنتاج منخف�س���ة ومتنوعة عدديا ب���ني 2.5 )املحلول 

اجلدي���د( و 2.7 )حملول اإيكاردا(. ميك���ن اال�ستنتاج اأن املحلول 

املغ���ذي اجلدي���د كان تاأث���ريه على انتاجي���ة اخلي���ار دون امل�ستوى 

مقارنة مبحلول اإيكاردا، ل���ذا �سوف يتم اإعادة التجربة يف املو�سم 

املقبل لتاأكيد النتائج املتح�سل عليها.
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تاأثري اللقاحات امليكوريزية على منو �ستلت احلم�سيات

يعت����رب فطر امليكوريزا احلوي�سلية واحد من اأكرث الفطريات وفرة يف 

العلق����ات التكافلية م����ع النباتات حتت �سطح الرتب����ة، ويتعاي�س هذا 

النوع من امليكوريزا مع 80% من اأنواع النباتات، حيث ي�ستعمر كل من 

اجل����ذور والرتبة املحيطة بها. و ت�ستفيد النباتات من فطر امليكوريزا 

بطرق خمتلفة مثل امت�سا�س اأف�سل للماء والعنا�سر الغذائية خا�سة 

العنا�س����ر غري املتحركة مثل الفو�سفور و الزنك والنحا�س. كما تعمل 

ه����ذه الفطريات على حت�س����ني عمليات التمثيل ال�سوئ����ي ورفع كفاءة 

التحم����ل �سد االجهادات البيئية وحت�س����ني خ�سوبة الرتبة، لذا تلعب 

فطري����ات امليكوريزا احلوي�سلية دورا مهم����ا يف املحافظة على توازن 

النظام البيئي وخ�سو�سا بالرتبة الزراعية. تهدف هذه الدرا�سة اإىل 

 Citrus تقييم ا�ستجابة ثلثة اأ�سناف م����ن احلم�سيات )ماكروفيل

microphylla، فول����كا ماريان����ا Citrus volkameriana و الن����ارجن 

Citrus aurantium( اإىل نوع����ني من لقاح����ات امليكوريزا التجارية 

)لق����اح رقم 1 ولقاح رقم 2(. جمعت ث�م����ار ا�سناف احلم�سيات من 

حمطة البحوث الزراعية ب�سحار بتاريخ 2014/12/08. وبعد ف�سل 

البذور م����ن الثمار وغ�سلها مت تعقيمها مببي����د كاربندازمي 50%. كما 

مت زراعتها يف و�س����ط زراعي مت تلقيحه م�سبقا بنوعني من اللقاحات 

امليكوريزا )�سورة 69( على عمق 5 �سم من �سطح الو�سط الزراعي. 

مت و�سع اللقاحني يف ظروف حراره 121˚م  و�سغط جوي 1.1 وملدة 

30 دقيقه با�ستخدام جه����از التعقيم، وذلك ال�ستخدامها كمعاملت 

خاليه من امليكوريزا وحمتوية على الو�سط احلامل يف املنتج التجاري. 

و�سعت ال�ستلت يف بيت زجاجي حممي حتت ظروف ا�ساءه طبيعية 

خلل الف����رتة من دي�سم����رب 2014 اإىل يوني����و 2015م. اأ�سارت نتائج 

الدرا�س����ة اإىل وجود فروقات معنوية يف طول النباتات بني املعاملت، 

حيث كان����ت النباتات املعاملة بلقاح )2( ه����ي االأطول مبتو�سط طول 

)30.80( �س����م بينم����ا النبات����ات املعاملة بلق����اح )1( كانت االأق�سر 

)20.63( �س����م. كما اأظه����رت االأ�سناف فروق����ات معنوية يف الطول 

فكان����ت نبات����ات ال�سن����ف املاكروفيل ه����ي االأط����ول )33.34( �سم 

)جدول 25(. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن م�ساحة �سطح اأوراق نباتات 

جمي����ع االأ�سناف املعاملة بلقاح رقم )2( كانت االأكرب معنويا مقارنة 

ببقي����ة املعاملت )�س����كل 22(. اجلدي����ر بالذكر اأنه مل يت����م ت�سجيل 

اأي فروق����ات يف م�ساحة �سطح الورقة بني االأ�سن����اف، اأما فيما يتعلق 

ب�سمك �ساق االأ�سناف فق����د اأو�سحت النتائج اأن �سنف فولكاماريانا 

كان االأكرث �سمكا ومل يكن هناك اأي تاأثري للقاحات امليكوريزية، بينما 

اإ�سافة اللقاحات اإىل معاملت �سنف النارجن كان لها تاأثري يف زيادة 

�سمك ال�ساق )�سكل 23(.

�صورة 69. �صتالت احلم�صيات املعاملة بامليكوريزا

جدول 25. تاأثري خمتلف لقاحات امليكوريزا على طول اأ�صناف احلم�صيات )�صم(

اال�صناف

معامالت اللقاحات بامليكوريزا

املتو�صطلقاح 2�صاهد لقاح 2لقاح 1�صاهد لقاح 1�صاهد

37.633.520.233.541.9a 33.34ماكروفيل

18.918.321.514.524.1b 19.46النارجن

23.818.320.216.326.4b 21.00فولكا ماريانا

b 26.77c 23.37c 20.63c 21.43a 30.80املتو�سط

٭ القيم باحلروف املختلفة ذات فرق معنوي

امل�سروع 5-4. حتديد وا�ستخدام الكائنات امل�ساحبة للنباتات يف الرتبة
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�صكل 22. تاأثري معامالت لقاحات امليكوريزا على م�صاحة �صطح 

اوراق ا�صناف احلم�صيات )�صم 2(

�صكل 23. تاأثري معامالت لقاحات امليكوريزا على �صمك �صاق 

اأ�صناف احلم�صيات )�صم(

 تقييــم اأ�سنــاف املاجنو املتحملة / املقاومــة ملر�ض تدهور اأ�سجار 

املاجنو )الأمبا(

م���ن  تقيي���م مقاوم���ة )59( �سن���ف  2015م  مت خ���لل ع���ام 

اأ�سن���اف املاجن���و بالبنك الوراث���ي مبحطة البح���وث الزراعية 

 Ceratocystis( سرياتو�ست����س منجنيكن���ز� لفط���ر  ب�سح���ار 

manginecans( امل�سب���ب الرئي�س���ي ملر����س تده���ور اأ�سج���ار 

املاجن���و. ت�سمن���ت التجرب���ة تقيي���م )20( مدخ���ل وراثي من 

االأ�سناف العمانية )�سلطان -عود الربمة- الع�سبيه-امل�سلي-

همبات اخل���ب- زجنباري اأحمر- م�سقط���ي- عود اليا�سمني-

منتح الثور-اخل�سراء- احلجب – الفليج - البطيخه – اخلوخ 

- مع���ايل - اجلميل���ة - عود الك���ذب - بنات حم���د – هافو�س 

و )12( �سن���ف م���ن اأ�سن���اف املاجن���و الهندية  – الطليع���ة( 
)د�سه���ري – بني�س���ان – انورت���ويل – �سن���دو – برما�س���ي – 

املبوربني�س���ان – بايري – ملي���كا - بنجلورا-�سورنيكا - فكري 

�سم���ر – ت�سريكزام( و )14( �سن���ف من االأ�سناف االأ�سرتالية 

)الفن���ت ت�س���ك- ب���راون �سيدلن���ج- كرمي�س���ون بل�س-روكدال 

�سايجون - بومبارو ك - نام دوك مي- فوانيك�س - كوبرا تنج- 

اندوني�سيا ليت - ت���وم - ك ب - مها165- كامريوجنا وايت - 

13 ن ت( و )10( اأ�سناف برازيلية )بوربان فريميلها- ماجنا 

دج���وا- بوكادو- ا�سب���ادا �ستاهل - دورا - ا�سب���ادا فريميلها- 

ا�سب���ادا مي�سيل- كارابو- بيكو-امارلينها( و �سنفني اأمريكيني 

)توربنتاي���ن – غ���ري مع���روف(. مت اإكثار ه���ذه االأ�سناف على 

اأ�س���ول ماجنو حملي���ة مزروعة يف اأكيا����س بل�ستيكية بها تربة 

وبيتمو�س وبريليت بن�سب���ة 1:1:0.5 ومتت العناية بال�ستلت 

مل���دة )12( �سه���ر بعد التطعي���م حتت ظروف امل�ست���ل. اأجريت 

جترب���ة الع���دوى اال�سطناعي���ة على �ست���لت اأ�سن���اف املاجنو 

خلل �سه���ر مار����س 2015م )�سورة 70(حتت ظ���روف البيت 

املحم���ي با�ستخ���دام عزلت���ني لفط���ر �سرياتو�ست����س منجنيكنز 

)املجمع الوراثي الأمرا�س النب���ات بغ�سفان برقم 55 و 120(. 

طريق���ة الع���دوى ت�سمنت عمل ج���رح على �س���اق ال�سنف على 

ارتفاع )7( �سم من منطقة التطعيم واإدخال قطعة بقطر )4) 

مم من الفطر مزروعة على و�س���ط م�ستخل�س ال�سعري وتغطية 

م���كان الع���دوى ب�سريط بارافل���م يحتوي على قط���ن مبلل مباء 

مقطر ومعقم. �ست���لت ال�ساهد متت معاملتها بنف�س الطريقة 

لك���ن مت ا�ستخدام قطعة اأجار خالية من الفطر. بعد مدة �سهر 

امل�سروع 5-5. تطوير طرق الإدارة امل�ستدامة للآفات

�صورة 70. )اأ وب(. اأخذ عينة الورق الـ14 من ال�صجرة
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م���ن تاريخ الع���دوى، مت ك�سط �سيقان ال�ست���لت واأخذ قيا�سات 

االإ�ساب���ة جلمي���ع ال�ستلت املعامل���ة بعزالت الفط���ر باالإ�سافة 

ل�ست���لت �ساهد املعامل���ة. مت حتليل البيان���ات اإح�سائيا و اأخذ 

متو�سط���ات االإ�ساب���ة ل���كل عزل���ة فطري���ة واأخ���ذ متو�سط عام 

للإ�ساب���ة ل���كل �سنف با�ستخ���دام بيان���ات الع���دوى للعزلتني. 

اأظهرت نتائج الع���دوى ح�سا�سية االأ�سن���اف “مليكا« و«الفليج« 

و«باي���ري« للإ�سابة باملر�س، حيث بل���غ متو�سط االإ�سابة 41.6 

�س���م و40.1 �س���م و 36.6 �س���م عل���ى الت���وايل. بينم���ا اأ�سارت 

النتائ���ج اإىل حتمل ع���دد من اأ�سناف عدي���دة االأجنة للإ�سابة 

باملر����س وهي “اإليفن���ت ت�سك« و«ب���روان �سيدلين���ج« و«اإ�سبادا 

مي�سي���ل« حيث كان متو�سط االإ�ساب���ة 8 �سم و 11 �سم و 12 �سم 

عل���ى التوايل. النتائج اأظهرت اأي�س���ا حتمل عدد من االأ�سناف 

وحيدة االأجنة للإ�سابة باملر�س وهي “بنات حمد« و«زجنباري 

اأحم���ر« و “بني�س���ان« مبتو�سط اإ�سابة 4.3 �س���م و 10.8 �سم و 

11.4 �سم على التوايل.   

تاأثــري الت�سميد على اإنتاجيــة النارجيل بعد الإ�سابة بحلم ثمار 

 )Aceria guerreronis( النارجيل

تعترب التغذية املتوازنة ملح�سول النارجيل ذات اأهمية للإنتاج 

املنا�سب وذلك ملا قد ي�سببه نق�س املواد الغذائية يف اإنخفا�س 

اإنتاجية املح�سول. وقد اأثبتت التجارب تاأثر اإنتاجية النارجيل 

باإ�سافات البوتا�سيوم والنرتوجني حيث حتتاج اأ�سجارالنارجيل 

لكمي���ات م���ن العنا�سر  املغذي���ة يف مراحل االثم���ار واالإزهار 

والن�س���ج ، مم���ا يتطل���ب اإدارة منا�سب���ة للت�سمي���د. اأظه���رت 

العدي���د من التجارب باأن اإ�سافة الت�سميد يوؤدي اإىل اإنخفا�س 

 Aceria( ملح���وظ مبعدالت االإ�ساب���ة بحلم ثمار النارجي���ل

guerreronis( ، ويعت���رب البوتا�سيوم والنيرتوجني من اأهم 
العنا�س���ر للنارجيل اإ�سافة اإىل الكربيت واملغني�سيوم.  كما اأن 

االإدارة ال�سليمة ملياه الري من خلل اال�ستخدام االأمثل للمياه  

توؤث���ر على اإنتاجية النبات. ويع���د التحليل الورقي )الذي يبني 

م�ستوي���ات العنا�سر الغذائية بالنب���ات يف وقت اأخذ العينات( 

موؤ�س���را لتقييم كفاءة اإمت�سا�س امل���واد الغذائية والتحقق من 

نق�س العنا�س���ر واإ�ستفادة النبات م���ن االأ�سمدة امل�ستخدمة.  

تهدف التجربه اإىل تقييم اآثار اإ�سافة املعدالت ال�سمادية على 

اإنتاجي���ة النارجيل واالإ�سابة بحلم ثم���ار النارجيل باإ�ستخدام 

م�ستوي���ات الري املحلية )�سلل���ه(. مت حتديد املوقع مبحطة 

البح���وث الزراعي���ة ب�سلله نظ���رًا لوفرة اأ�سج���ار النارجيل. 

مت حتدي���د م�ستويات االإنت���اج )عدد الثم���ار( و ن�سب االإ�سابة 

بحلم ثمار النارجيل للثلثني �سجرة التي مت اختيارها بتاريخ 

اأ�سه���ر. مت  �ست���ة  بع���د كل  اأي  2015/6/8م  و  2015/1/6م 

االإنتهاء من اأخذ عينات ورقية )الورقة 14( من )30( �سجرة 

)�س���كل 24( بتاريخ  2015/1/14م و 2015/6/16م واإجراء 

التحالي���ل اخلا�س���ة مب�ستوي���ات العنا�سر الك���ربى وال�سغرى 

باال�سج���ار التي مت اختياره���ا. مت احل�سول على نتائج حتاليل 

العين���ات الورقية بتاري���خ  2015/3/1م و2015/8/26م . مت 

االإنتهاء من تركيب نظام ري اأوتوماتيكي لل�30 �سجرة التي مت 

اختيارها بتاريخ  2014/6/19م  والذي يعمل مبوؤقت كهربائي 

و�سمامات لولبيه ب�اأرب���ع بواعث ويعمل ملدة �ساعة وربع  يوميا 

)اأي مبعدل 120 لرت/ لل�سجرة(.  ومت القيام ب�سيانة النظام 

بتاري���خ 2015/4/6م و2015/4/12م. متت اإ�سافة معدالت 

الت�سمي���د لل����15 �سجرة باملرب���ع االأول بتاري���خ 2015/1/19م 

و2015/6/16م . ال تزال التجربة م�ستمرة.

�سكل 24. طول اجلرح للفطر C. manginecans يف اأ�سناف 

االأمبا املختلفة
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درا�سة وتقييم كفاءة طفيليات الذبابة البي�ساء واآلية الإكثار الكمي

تعتربح�س���رة الذبابة البي�ساء من االآف���ات الهامة على حما�سيل اخل�سار 

الت���ي ت�سبب خ�سائر اقت�سادي���ة �سخمة. ي�ستخ���دم املزارعون يف �سلطنة 

عمان املبي���دات احل�سرية الكيميائية للق�ساء على الذبابة البي�ساء ب�سكل 

وا�س���ع النط���اق. مم���ا ي���وؤدي اإىل العديد من امل�س���اكل البيئي���ة وال�سحية 

وظهور �سفة املقاومة لدى الذبابة البي�ساء لهذه املبيدات. لذلك فاإنه من 

ال�سروري العمل على درا�سة طرق مكافحة بديلة اآمنة لل�سيطرة على هذه 

االآف���ة، ويعد ا�ستخدام االأعداء احليوية وخا�سة الطفيليات من اأهم طرق 

املكافح���ة االآمنة للحد من الذباب���ة البي�ساء يف البيوت املحمية. تاأتي هذه 

الدرا�س���ة لتقييم كفاءة طفيليات االإنكار�سيا عل���ى الذبابة البي�ساء. على 

حم�س���ول اخليار يف البيوت املحمية. متت زراعة ثمانني �ستلة من اخليار 

)بتاري���خ 16 نوفمرب 2015( يف غرفتني منف�سلتني يف البيت املحمي،وقد 

مت ت���رك 40 �ستل���ة ك�ساه���د واالأربع���ني �ستل���ة االأخرى مت اإط���لق الطفيل 

عليه���ا يف غرفتني منف�سلتني داخل البيت املحمي ومت ف�سلها ب�سبك مانع 

للح�س���رات. مت عمل عدوى عن طريق اإطلق ح�سرات الذباب االأبي�س يف 

الغرفت���ني. مت اأخ���ذ القراءات االأ�سبوعية عن طري���ق ح�ساب عدد الذبابة 

البي�س���اء على ورق���ة واحدة ع�سوائيا من كل نب���ات. مت اإطلق الطفيل يف 

غرفة املعاملة يف 2 فرباير 2015م )االأ�سبوع العا�سر( يف غرفة االإطلق. 

كما مت اأخذ )15( ورق���ة ب�سكل ع�سوائي من غرفة االإطلق وح�ساب عدد 

احلوري���ات املتطفل عليها والغ���ري املتطفل عليها حل�س���اب ن�سبة التطفل. 

ب���داأت االإ�ساب���ة يف اال�سبوع الراب���ع حتى االأ�سبوع التا�س���ع. وحدث ارتفاع 

مفاج���ئ وحاد خلل الفرتة م���ن االأ�سبوع التا�سع حت���ى االأ�سبوع ال�ساد�س 

الع�س���ر )�سورة  71  - 72(. اأو�سح���ت النتائج كذلك اأن م�ستوى اال�سابة 

ب�س���كل عام يف غرف���ة ال�ساهد كانت اأعل���ى مقارنة بغرف���ة االإطلق. كما 

الربنامج الرئي�سي 6. برنامج بحوث وتنمية املكافحة البيولوجية

امل�سروع 6-1. م�سح و حتديد الأعداء احليوية املحلية

اأظهرت نتائج القرءات اأن م�ستوى االإ�سابة منخف�س جدا خلل االأ�سابيع 

الثلث���ة االأوىل، ل���ذا فق���د مت اإط���لق ح�س���رات الذبابة البي�س���اء خلل 

االأ�سابي���ع الرابع واخلام����س وال�ساد����س، ومت اإطلق الطفي���ل بعد ارتفاع 

مع���دل االإ�ساب���ة يف االأ�سابي���ع 10 و 11و 12 و 13و14 مبعدل 1 و2و 4و 15 

طفي���ل لكل نبات على التوايل. ا�س���ارت النتائج اإىل ان هناك انخفا�س يف 

تع���داد الذبابة البي�س���اء بعد االإطلق الثالث )بع���د االأ�سبوع 13( كما هو 

مو�س���ح يف ال�سكل 25. كما حدث انخفا�س حاد ب�سبب ا�ستخدام املبيدات 

يف غرف���ة ال�ساهد بع���د االأ�سبوع اخلام�س ع�سر ب�س���ب ا�ستعمال املبيدات. 

كم���ا اأظه���رت النتائج اأن مع���دل التطف���ل كان 7.3% و 24.4% و %16.7 

و 8.7% يف االأ�سابي���ع 12 و 13 و 14 و 15 عل���ى الت���وايل. اأثب���ت التحلي���ل 

االإح�سائ���ي اأن مع���دل االإ�ساب���ة انخف�س عند اإطلق م���ن 53.6 اإىل 33 

ح�س���رة ذبابة بي�س���اء. وب�سكل عام �ساهم اإط���لق الطفيل يف التقليل من 

ا�ستخدام املبيدات من 5 اإىل 2 مقارنه بال�ساهد.

المعامالت: )1( األطالق، )2( الشاهد
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�صكل 25. متو�صط اأعداد الذبابة البي�صاء يف كل من ال�صاهد و 

املعامل لالأ�صابيع 13 و 14 و 15 يف البيت املحمي.

�صورة 71. �صتالت اخليار بعمر يومني لتقييم تاأثريها 

بالطفيل �صد الذبابة البي�صاء

�صورة 72. طفيل على الذبابة البي�صاء يف ورقة اخليار



57

 Monacrosporiumدرا�ســة ا�ستخــدام تراكيز خمتلفــة من فطــر

sp. ملكافحة نيماتودا تعقد اجلذور على حم�سول الباذجنان

تعت����رب النيماتودا ديدان خيطية تعي�س يف معظم املناطق والبيئات والبع�س 

منها يتطفل على النب����ات. تعي�س النيماتودا من خلل تطفلها على النبات 

وتنق�س����م اإىل نيماتودا ذات تطفل داخلي بحيث تتغذى على اأن�سجة النبات 

الداخلي����ة بينما تتغ����ذى النيمات����ودا ذات التطفل اخلارج����ي على االأ�سطح 

اخلارجي����ة للجذور. تعترب نيماتودا تعقد اجلذور من اأكرث اأنواع النيماتودا 

انت�س����ارًا على حما�سي����ل اخل�سر والفاكهة واملحا�سي����ل احلقلية يف �سلطنة 

ُعم����ان، حي����ث ت�سبب خ�سائر كب����رية ملنتج����ي املحا�سي����ل الزراعية. يعترب 

الق�ساء على النيماتودا املتطفلة على النبات حتديا كبريا ملنتجي املحا�سيل 

الزراعية يف معظم دول العامل. اأعطى ا�ستخدام الطرق التقليدية للق�ساء 

على النيماتودا مثل ا�ستخدام مطه����رات الرتبة ومواد تبخري الرتبة نتائج 

غ����ري كافية للحد من النيماتودا املتطفل����ة على النبات. لذلك هناك حاجة 

اإىل ا�ستخ����دام ط����رق بديل����ة وتقييم ط����رق املكافحة احليوي����ة، لذا فقد مت 

تنفيذ م�س����ح وح�سر امل�س����ادات احليوية املتطفلة عل����ى النيماتودا و�سجل 

فط����ر Monacrosporium sp. اأعل����ى ن�سبة تواج����د يف الرتبة املحلية يف 

�سلطن����ة ٌعم����ان يف كل من حمافظات جن����وب و�سمال الباطن����ة، الداخلية، 

ظف����ار، الظاهرة، الربميي، م�سن����دم، جنوب و�سم����ال ال�سرقية و م�سقط. 

مت يف هذه الدرا�س����ة ا�ستخدام امل�سادات احليوية املتطفلة على النيماتودا 

برتاكي����ز خمتلفة من فط����ر Monacrosporium sp. بهدف التو�سل اإىل 

اأف�س����ل تركيز ملكافحة نيماتودا تعقد اجلذور على حم�سول الباذجنان يف 

البيت املظلل، حيث مت ا�ستخدام تراكيز 5جم و10 جم و20جم من الفطر 

لكل اأ�س بحجم 40�سم. كما مت اإجراء عدوى ملح�سول الباذجنان برتاكيز 

الفط����ر املختلفة قب����ل )15( يوم����ا من الع����دوى بنيماتودا تعق����د اجلذور. 

اأظهرت النتائج انخفا�سا ملحوظا يف التعداد والعقد النيماتودية يف جميع 

الرتاكي����ز املختلف����ة ) 5ج����م و 10 ج����م و20 جم( من حيث �س����دة اال�سابة 

وعدد العقد اجلذرية على التوايل، باال�سافة اإىل اإنخفا�س تعداد الديدان 

اخليطية يف الرتبة وعدد االإناث البالغة يف كل نبات.

ال�ســوداء  املوالــح  ذبابــة  حل�ســرة  احليويــة  الأعــداء  م�ســح 

Aleurocanthus woglumi Ashby يف �سلطنة ُعمان 

 Aleurocanthus woglumi Ashby)، تعت���رب ذبابة املوال���ح ال�س���وداء

Homoptera: Aleyrodidae) اأح���د اأه���م االآف���ات احل�سري���ة على 

حما�سي���ل احلم�سي���ات )�سورة 73(، حيث مت اإدخ���ال هذه االآفة اإىل 

ال�سلطنة خلل عام���ي 1964/1963 عن طريق �ستلت م�سابة. وقد 

ظهرت كاأحد اأهم االآفات الرئي�سية على خمتلف حما�سيل احلم�سيات 

خ���لل الفرتة من بداية عق���د ال�سبعينات و الثمانين���ات يف ال�سلطنة، 

حيث مت مكافحتها بنجاح بعد اأن مت ا�سترياد عدة اأنواع من الطفيليات 

املتخ�س�سة على هذه االآفة خلل منت�سف عقد الثمانيات، وقد تاأقلم 

نوع واحد من هذه الطفيليات )Encarsia opulenta Silvestri( يف 

املناطق التي مت االإطلق فيها يف جنوب ال�سلطنة، بعد ذلك مت جتميعه 

ون�سره ملختلف حمافظ���ات ال�سلطنة، وجنح يف احلد من انت�سار االآفة 

ب�سورة كب���رية اإىل م�ست���وى منخف�س جدا يف منت�س���ف الت�سعينات. 

ولك���ن لوحظ خلل ال�سن���وات املا�سية ظهور االإ�ساب���ة يف العديد من 

حمافظ���ات ال�سلطنة على ا�سجار احلم�سيات و املاجنو. لذا مت تنفيذ 

هذه درا�سة به���دف م�سح ومعرفة تواجد االأعداء احليوية على ح�سرة 

ذباب���ة املوالح ال�سوداء يف خمتل���ف حمافظات ال�سلطنة وتقييم دورها 

يف ال�سيطرة على الذباب���ة. مت اإختيار عدد من املزارع ب�سكل ع�سوائي 

من خمتلف الواليات التي مت االإبلغ عن وجود االإ�سابة فيها مب�ساعدة 

املخت�س���ني بدوائر التمي���ة الزراعية يف خمتلف الوالي���ات. مت جتميع 

ع���دد )10( اأف���رع من االأ�سج���ار امل�سابة ع�سوائي���ا، ومت اإختيار ورقة 

واح���دة من كل فرع واحت�ساب عدد احلوريات الغري فاق�سة التي عليها 

وعدد حوريات فق�س احل�سرات وعدد حوريات فق�س الطفيل يف دائرة 

قطره���ا 2.5 �سم وح�ساب ن�سب���ة التطفل. مع االإحتفاظ ب )3( اأفرع 

يف علب���ة بل�ستيكي���ة �سفافة لتجمي���ع الطفيليات الفاق�س���ة. او�سحت 

النتائ���ج اأن ن�س���ب التطفل عل���ى العينات يف اأ�سج���ار املاجنو تراوحت 

ب���ني 0.32% و0.62% يف والي���ة �سح���ار و ب���ني 0% و1.92% يف والية 

�سح���م. وبلغ املتو�سط الع���ام لن�سبة التطف���ل 0.51% يف والية �سحار 

و 0.8% يف والي���ة �سح���م. كما تراوح���ت ن�سبة التطفل عل���ى العينات 

الت���ي مت جمعه���ا من احلم�سيات ب���ني 0% و 13.75% يف والية نزوى و 

ب���ني 4.235% و14.14% يف والي���ة �سمائ���ل و5.04% و5.4% يف والية 

الكام���ل والوايف و ب���ني 77.03% و93.62% يف والية بن���ي خالد. وبلغ 

اأعل���ى متو�سط للتطفل 82.79% يف والية �سور تليها 78،86% يف والية 

وادي بن���ي خالد. كما اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن متو�س���ط التطفل و�سل 

يف واليات ن���زوى و�سمائل والكامل والوايف ونيابة �سمد ال�سان %6.78 

و9.83% و5.62% و6.62%، عل���ى الت���وايل. اأظه���رت النتائج كذلك 

وج���ود طفيليات على اآفة ح�س���رة ذبابة املوالح ال�س���وداء ولكن بن�سب 

تطف���ل منخف�سة جدا يف معظم املواقع وال���ذي يلزم معه تعريف هذه 

الطفيليات ودرا�سة اأ�سباب تدين كفاءتها على ذبابة املوالح ال�سوداء.

�صورة 73. ذبابة املوالح ال�صوداء
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تقييــم املكافحــة احليوية لآفــة احلمــرية با�ستخــدام طفيل ال 

Goniozus الطفيل املحلي بال�سلطنة 

تعت����رب ح�سرة احلم����رية من اأهم االآف����ات احل�سرية التي ت�سيب 

نخي����ل التمر )�سورة 74( يف �سلطن����ة عمان. حتدث االإ�سابة يف 

الثم����ار غري النا�سجة، ويف وق����ت مبكر من املو�سم، مما تت�سبب 

يف خ�سائ����ر كبرية يف العائ����د االقت�سادي، والتي ق����د ت�سل اإىل 

70% يف حالة االإ�ساب����ة العالية. للح�سرة ثلثة اأجيال، بدءا من 

�سهر فرباير وحتى نهاية ماي����و. ويف نهاية اجليل الثالث، تن�سج 

الريقات ح����ول نف�سها �سرانق بي�ساء وتدخ����ل يف مرحلة البيات 

ال�سيفي حتى فرباير املقبل ال�ستكمال التطور للح�سرة الكاملة. 

ويف كث����ري من االأحي����ان ي�ستخ����دم املزارعون خمتل����ف املبيدات 

لل�سيط����رة على هذه االآف����ة، التي توؤدي اإىل زي����ادة تكلفة االإنتاج 

وكذلك توؤثر على �سحة االإن�سان والبيئة. منذ عام 2008م حتى 

ع����ام 2014م كانت هناك العديد من الدرا�سات حول ا�ستخدام 

طفيل اجلنيوز�س كعامل من عوامل املكافحة البيولوجية.

مت����ت تربية طفيل ال� Goniozus يف املخت����رب على يرقات دودة 

ال�سم����ع عن����د درج����ة ح����رارة 25°م ± 2 و رطوب����ة ن�سبية 60 - 

70%. كم����ا مت اإختيار م����زارع يف والية بركاء الإط����لق طفيل ال 

Goniozus لتقيي����م كفاءت����ه يف التطف����ل على ح�س����رة احلمرية 

وذلك مبعدل اإطلق 1 و2 و4 و�سفر طفيل ملجموع عدد االأ�سجار 

يف كل مزرع����ة، حي����ث بلغ عدد امل����زارع الت����ي مت اإختيارها لكل 

معامل����ة )املك����رارات( 5 و 4 و4 و 19 على الت����وايل. ومت حتديد 

ع����دد )10( نخلت ومن كل نخلة مت اختيار )3( عذوق لتجميع 

الثمار امل�ساب����ة كل اأ�سبوعني. كما مت حفظ الثمار امل�سابة لكل 

مزرع����ة منف�سلة يف علب بل�ستيكية، ومت اإحت�ساب عدد ح�سرة 

احلمرية و طفيل ال� Goniozus من كل عينة. اأظهرت البيانات 

اأن متو�س����ط عدد الثمار امل�ساب����ة )�سورة 75( يف املزارع طوال 

ف����رتة املو�س����م كان����ت 20.7 و30.2 و23.4 و25.9 من املزارع 

التي مت فيها اإطلق عدد 1 و2 و4 و�سفر طفيل )ال�ساهد(، على 

التوايل، والذي ي�س����ري اإىل اأن م�ستوى االإ�سابة مع اإطلق طفيل 

واح����د اأقل م����ن باقي املعام����لت. ولكن عند احت�س����اب متو�سط 

اإجمايل الثمار امل�سابة بع����د االأ�سبوع الرابع بعد االإطلق و�سل 

معدل االإ�ساب����ة اإىل 24 او30.4 و16.8 و27.8 يف املزارع التي 

مت فيه����ا اإط����لق ع����دد 1 و2 و4 و�سفر طفي����ل )ال�ساهد(، على 

التوايل والتي تعترب اأقل عند اإطلق اإىل )4( طفيليات، بالرغم 

اأن االإ�ساب����ة بداأت مرتفعة يف امل����زارع التي مت فيها اإطلق )4) 

طفيليات ،حيث بلغ املتو�س����ط 36.7 ثمرة م�سابة )�سكل 26(. 

 Goniozus �كما اأظهرت النتائج اأن معدل ن�سبة خروج طفيل ال

اإىل مع����دل ح�سرة احلم����رية كان اأعلى يف امل����زارع التي مت فيها 

اإطلق طفيل واحد عن باق����ي املزارع. اأثبتت النتائج اأن اإطلق 

)4( طفيلي����ات لل�سج����رة الواح����دة ميك����ن اأن ي�ساهم يف خف�س 

االإ�سابة من 36 اإىل 16 ثمرة م�سابة.
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�صكل 26. متو�صط عدد الثمار امل�صابة قبل وبعد االإطالق يف 

كل معاملة

�صورة 75. اإ�صابة الثمار باآفة احلمرية�صورة 74. االإ�صابة باحلمرية يف النخيل

امل�سروع 6-2. الكثار وا�ستخدام عوامل املكافحة البيولوجية
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تقييــم كفــاءة مفرت�ــض اأ�ســد املن علــى الذبابــة البي�ساء يف 

البيوت املحمية

يعترب مفرت�س اأ�سد امل���ن Chrysoperla carnea من املفرت�سات 

الهام���ة الت���ي تتبع رتب���ة احل�س���رات �سبكية االأجنح���ة، ويعترب من 

املفرت�س���ات املتع���ددة العوائل حيث يفرت�س احل�س���رات ال�سغرية. 

مت تطوي���ر تقنيات تربية واإكثار املفرت����س واإنتاجه ب�سورة جتارية 

ال�ستخدامه يف مكافحة العديد من االآفات احل�سرية. اأ�سارت بع�س 

املراجع العلمية اإىل فاعلية هذا املفرت�س �سد االآفات احل�سرية يف 

البي���وت املحمية، كم���ا اأ�سارت نتائج الدرا�س���ات االأولية اإىل كفاءة 

مفرت����س اأ�سد املن يف خف�س اأع���داد الذبابة البي�ساء يف م�ستويات 

منخف�س���ة اإذا مت اإطلق���ه اأ�سبوعي���ًا ب�سفة م�ستم���رة على االآفة، 

حي���ث مت اإطلق مفرت����س اأ�سد املن )�س���ورة 76( ب�س���كل تكثيفي 

اأ�سبوعي���ًا حت���ت املظل���ة ملكافحة اآف���ات حم�سول اخلي���ار يف عام 

2012م، واأثبتت النتائج كفاءة املفرت�س �سد تعداد ح�سرة الذبابة 

البي�ساء وذل���ك باحلفا�س عل���ى م�ستوى تعداد الذباب���ة البي�ساء 

مبع���دل منخف�س وهو 0.51 ذبابة بي�س���اء لكل نبات، كما اأ�سارت 

نتائ���ج عام 2013م اإىل انخفا����س متو�سط االإ�سابة من 7.42 اإىل 

0.09 ح�س���رة. واأظهرت نتائج درا�س���ة عام 2014 فاعلية مفرت�س 

اأ�س���د املن يف خف�س تعداد ح�س���رة الذبابة البي�ساء من 93 ح�سرة 

اإىل ح�س���رة واحدة فق���ط يف غرفة املعاملة، حي���ث اأو�سحت نتائج 

التحلي���ل االإح�سائي وجود فرق معنوي بني تعداد الذبابة البي�ساء 

بعد اإطلق مفرت�س اأ�سد املن مقارنة مع ال�ساهد. 

�صورة 76. اإطالق مفرت�س اأ�صد املن على �صتالت اخليار يف 

غرفة االإطالق

تهدف هذه التجربة اإىل تاأكيد كفاءة مفرت�س اأ�سد املن على الذبابة 

البي�س���اء حتت البيت املظلل وم���دى اأهميتها كعن�سر فعال وعامل 

من عوامل االإدارة املتكاملة للآفات احل�سرية حتت ظروف البيوت 

املظلله للتقليل واحلد من ا�ستخدام املبيدات الكيميائية. مت اإجراء 

التجربة يف )4( غرف منف�سلة، غرفتني للإطلق وغرفتني بدون 

اإطلق، مغطاة بغطاء واقي للح�سرات وم�ساحة كل غرفة 2×4م. 

�صكل 27. التباين يف االإ�صابة بالذبابة البي�صاء

مت تركي���ب خطني من نظام الري يف كل غرفة، كما مت زراعة بذور 

اخلي���ار يف ترب���ة bio-mixed ومن ثم نقل جمم���وع 32 �ستلة لكل 

غرف���ة، وت�سميدها ح�سب اجلرعات والط���رق املو�سى بها من قبل 

ق�س���م بحوث اخل�سر. وبعد اأ�سبوع من نقلها للبيت املظلل، مت اأخذ 

الق���راءات يف كل م���ن الغرف االأرب���ع قبل اإط���لق املفرت�س وذلك 

باحت�ساب اأعداد الذبابة البي�ساء لورقة واحدة ع�سوائيا لكل �ستلة 

خيار وت�سجيلها اأ�سبوعيًا، واإعطاء درجة تقييم من 0 اإىل 6 مل�ستوى 

االإ�ساب���ة بح�س���رة امل���ن. مت اإطلق املفرت����س اأربع م���رات مبعدل 

يرقت���ني، ثلث يرقات و خم����س يرقات وذل���ك يف 16 فرباير، 26 

فرباي���ر، 15 مار�س و 29 مار����س 2015م على التوايل لكل �ستلة يف 

غرفت���ي املعاملة، كما مت احت�ساب متو�سط اأعداد الذبابة البي�ساء 

ل���كل غرفة ومقارنتها مع ال�ساهد. اأظهرت النتائج ب�سفة عامة اأن 

اأعداد الذبابة البي�ساء كان���ت منخف�سة يف كل من غرف ال�ساهد 

واملعام���ل وباملقابل اأعداد املن كانت متقاربة يف الغرفتني. اأظهرت 

البيان���ات كذل���ك اأن معدل االإ�ساب���ة كانت اأقل يف غرف���ة ال�ساهد 

وذل���ك ب�سب���ب الر����س الكيميائ���ي املتكرر. بع���د االإط���لق الثالث 

لوح���ظ اأن اإطلق املفرت����س C. carnea اأدى اإىل تاأثري وانخفا�س 

يف م�ست���وى االإ�ساب���ة بح�سرة امل���ن تبعه بعد ذلك ارتف���اع م�ستوى 

االإ�سابة، حي���ث مت ملحظة اأنخفا�س يف مع���دل االإ�سابة بح�سرة 

امل���ن يف غرفتي االإطلق وذلك يف االأ�سبوعني اخلام�س وال�ساد�س، 

حي���ث كان معدل االإ�سابة يف االأ�سب���وع الرابع 4.96 وانخف�س اإىل 

0.09 يف االأ�سب���وع اخلام�س وذلك ب�سبب تاأث���ري االإطلق امل�ستمر 

ملفرت�س اأ�سد املن لفرتة ترتاوح من 3 اإىل 4 اأ�سابيع، وح�سل ارتفاع 

يف م�ست���وى االإ�سابة بع���د االأ�سبوع 13 حتى نهاي���ة املو�سم.اأ�سارت 

النتائ���ج اأن اإطلق املفرت�س قلل من عدد م���رات الر�س الكيميائي 

عل���ى ح�س���رة املن من 5 مرات اإىل مرتني. كم���ا لوحظ اأن متو�سط 

م�ست���وى االإ�ساب���ة لكل من الذباب���ة البي�ساء وامل���ن كانت اأعلى يف 

غرفت���ي االإط���لق )1.08 و1.64على الت���وايل( مقارنة بال�ساهد 



60

)0.43 و1.23 عل���ى التوايل( وذلك يع���زى اإىل الر�س الكيميائي 

يف غرف ال�ساهد. ميكن القول اأن اإطلق اأعداد وكميات قليلة من 

مفرت�س اأ�س���د املن كان لي�س له تاأثري على انخفا�س اأعداد الذبابة 

البي�س���اء باملقابل لوحظ باأن له تاأثري حم���دود يف انخفا�س درجة 

االإ�ساب���ة بح�سرة املن. ل���ذا يلزم اإجراء درا�سة اخ���رى للتاأكد من 

دور املفرت����س عند اإطلق كمي���ات اأكرب تتنا�سب مع حجم االإ�سابة 

بالذباب���ة البي�س���اء وكذل���ك ح�سرة امل���ن حتى تك���ون النتائج اأكرث 

و�سوحا ودقة )�سكل 27 - 28(.

�صكل 28. التذبذب يف االإ�صابة بح�صرة املن

جتربــة اإطــلق ومراقبــة املفرت�ــض N.baraki يف احلقل ملكافحة 

حلم ثمار النارجيل

يعت����رب حلم ثم����ار النارجيل م����ن االآف����ات الزراعي����ة االأكرث فتكا 

بثم����ار النارجيل،حي����ث اأن ه����ذه االآف����ة تعي�����س حتت ت����اج الثمار 

ال�سغ����رية التي مل يتجاوز عمره����ا 5 اأ�سهر وتتغذى على ع�سارة 

الثمرة واأن االأع����داد الكبرية منها قد تفتك ب60%من حم�سول 

النارجي����ل، وقد لوحظ وجود اأعداء حيوي����ة ميكنها العي�س حتت 

التاج ومكافح����ة اآفة احللم. مت ا�سترياد املفرت�س N.baraki من 

الربازي����ل لفعاليته العالية يف مكافح����ة احللم واإكثاره يف خمترب 

بحوث املكافحة احليوية مبحطة البحوث الزراعية ب�سلله ليتم 

اختب����ار فعاليته يف احلقل، حيث تتميز باجل�سم املفلطح ليتمكن 

من اخرتاق تاج الثمار امل�سابة )ال�سورة 77 )اأ - د(.

مت اإط����لق ع����دد )9000( مفرت�����س خلل الع����ام 2015م، حيث 

اأ�سارت النتائج اإىل اأن االإ�سابة ال تزال متواجدة ب�سورة مرتفعة 

يف ثم����ار النارجيل لقلة اأعداد املفرت�����س امل�ستخدمة يف املكافحة 

احليوي����ة، ومل يتمك����ن املخت�سون يف املخترب م����ن توفري االأعداد 

املنا�سب����ة للمكافحة لعدم فاعلية الو�س����ط الغذائي امل�ستخدم يف 

اإكثار املفرت�س N.baraki بال�سورة املطلوبة.  

�صورة 77 )اأ - د(. اإزالة املفرت�س N. baraki واإطالقة يف االأ�صجار امل�صابة
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جتربة اإكثار املفرت�ض N.baraki يف املخترب ملكافحة حلم ثمار النارجيل

يعت���رب حلم ثمار النارجيل من اأ�سد االآفات الزراعية ا�ستع�ساء يف املكافحة ومن 

اأ�سده���ا تاأثريا على حم�سول ثم���ار النارجيل ب�سبب �سغر حجم االآفة التي تعي�س 

حتت تاج الثم���ار امل�سابة التي يرتاوح عمرها من �سهرين اإىل 5 اأ�سهر وتكاثرها 

باع���داد كب���رية، فقد يتجاوز ع���دد االآفة االألف حتت تاج الثم���رة الواحدة، حيث 

م���ا زالت عملي���ة اكثار املفرت�س N.baraki واحلفاظ عل���ى العدد الكمي املحدود 

منه���ا يف خمترب بح���وث املكافحة احليوية م�ستمرة يف و�سط غذائي هو حلم ثمار 

النارجي���ل يف حا�سن���ات حمكوم���ة احل���رارة )25±2 درجة مئوي���ة( و الرطوبة 

ت�س���ل اإىل 70% اأو اأك���رث( )�سورة 78(. تتكون بيئة االإكث���ار من قطع بل�ستيكية 

�سوداء مو�سوعة على قطعة اأ�سفنجية حمفوفة بقطن مبلل مو�سوعة يف �سناديق 

التي مت  املفرت�س  اأع���داد  تتجاوز  بل�ستيكي���ة )18�سم× 12�س���م× 7�سم(. مل 

احل�سول عليها )5000( وهي اأعداد غري كافية ملكافحة احللم على نطاق وا�سع. 

�صورة 78. حا�صنات االإكثار

ل���ذا ف���اإن االأمر يتطل���ب ا�ست���رياد املفرت�س مع و�سط���ه الغذائ���ي املنا�سب من 

 N.baraki سرييلنكا، حيث اأن جميع التقارير والبحوث اأثبتت فعالية املفرت�س�

يف �سريالن���كا باال�سافة اإىل فعالي���ة الو�سط الغذائ���يT. putrescentiae يف 

املكافحة احليوية حللم ثمار النارجيل )�سورة 79(. 

مت اإطلق عدد )9000( مفرت�س خلل العام 2015م، حيث اأ�سارت النتائج 

اإىل اأن االإ�ساب���ة ال ت���زال متواجدة ب�سورة مرتفعة يف ثم���ار النارجيل لقلة 

اأع���داد املفرت�س امل�ستخدمة يف املكافحة احليوية، ومل يتمكن املخت�سون يف 

املخترب من توفري االأعداد املنا�سبة للمكافحة لعدم فاعلية الو�سط الغذائي 

امل�ستخدم يف اإكثار املفرت�س N.baraki بال�سورة املطلوبة )جدول 26(. 

�صورة 79. اأجزاء ثمار النارجيل امل�صتخدمة لالإكثار

جدول 26. اأعداد املفرت�س N.baraki املنتجة خلل عام 2015م

االأعداد )2015م(ال�صهر

يناير
4018

فرباير
3931

مار�س
1695

اأبريل
2895

مايو
4091

يونيه
2622

يوليو
2525

اأغ�سط�س
1145

�سبتمرب
1112

اأكتوبر
1912

تقييم الإ�سابة احل�سرية لأ�سناف الفافاي امل�ستوردة

مت تقييم ن�سبة اال�سابة بالبق الدقيقي وتواجد االأعداء احليوية 

عل���ى اأ�سناف الفافاي امل�ستوردة م���ن تايوان والهند مقارنة مع 

ال�سن���ف املحلي يف حقل الفاف���اي يف حمطة البحوث الزراعية 

ب�سللة خلل �سهر اأغ�سط�س 2015م وذلك باإجراء م�سوحات 

عل���ى جمي���ع االأ�سن���اف املزروع���ة، حيث لوح���ظ انت�س���ار البق 

الدقيقي يف جميع االأ�سن���اف بن�سب متفاوتة، وهي الفرتة التي 

ترتف���ع فيها ن�سبة االإ�سابة بالبق الدقيقي يف حم�سول الفافاي 

يف حمافظ���ة ظفار، فقد مت جمع عين���ات من االأ�سجار امل�سابة 

)ع���دد 10 اأوراق م���ن كل �سنف( كحد اأق�س���ى وتقييم م�ستوى 

االإ�ساب���ة يف كل �سج���رة منتخبة. عند مقارن���ة درجة االإ�سابة، 

اأظهرت جميع االأ�سناف الهندية درجة اإ�سابة منخف�سة مقارنة 

بال�سن���ف املحل���ي و االأ�سن���اف التايواني���ة، واأثن���اء امل�سوحات 

اأظه���رت النتائج تباي���ن درج���ة االإ�سابة احل�سري���ة للأ�سناف 

التايواني���ة، حيث يعترب �سنفي Tainning 1 و Tainning 2 هي 

اأك���رث اإ�سابة بالب���ق الدقيقي وقد لوحظ انت�س���ار البق الدقيقي 

يف جمي���ع اأجزاء ال�سجرة، كما لوح���ظ تواجد االأعداء احليوية 

يف جمي���ع اأ�سن���اف الفاف���اي امل�ساب���ة طرديا م���ع تواجد البق 

الدقيق���ي ماعدا ال�سنف التاي���واين Sun Rise، فبالرغم من 

تواج���د االإ�سابة بالب���ق الدقيقي مل حت�سر اأع���داء حيوية على 

تلك االأ�سجار. 
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 (Acerophagus papaya( م���ن الطفي���ل )مت اإط���لق ع���دد )2135

عل���ى فرتات متفرقة على االأ�سجار ذات االإ�ساب���ة املرتفعة بالبق الدقيقي 

مع توا�س���ل عملية املراقبة امل�ستم���رة للحقول. كم���ا مت ا�ستبعاد املكافحة 

الكيميائي���ة للحفاظ عل���ى االأعداء احليوية ومراقبة نتائ���ج اإطلقها. وما 

زالت عملية املراقبة والتقييم م�ستمرة حتى اإعداد هذا التقرير.

 Acerophagus الفافــــاي  الأ�صجــــار  الدقيقــــي  البــــق  طفيــــل  اإكثــــار   -1

papayae

يعت���رب الب���ق الدقيق���ي م���ن االآف���ات الزراعية عدي���دة العوائ���ل والتي لها 

الق���درة على �سرعة االنت�سار بجميع اأطوارها يف املحا�سيل الزراعية. ويف 

حمافظ���ة ظفار يعت���رب البق الدقيقي م���ن اأهم اآفات حم�س���ول الفافاي، 

حي���ث تتكاث���ر االآفة على اجل���زء ال�سفلي من اأوراق الفاف���اي وتتغذى على 

ع�سارته���ا مما ي�سبب �سعف املح�سول وتهالك���ه. ال تزال عملية مكافحة 

ه���ذه االف���ة بالطريقة احليوية م�ستم���رة عن طريق اإكث���ار الطفيل املحلي 

)Acerophagus papayae( ال���ذي مت تعريف���ه وتقييمه كاأهم االأعداء 

احليوي���ة للب���ق الدقيق���ي الفافاي عاملي���ا، حيث تت���م عملي���ات االإكثار يف 

خمتربات البحوث الزراعية ب�سللة با�ستخدام درنات البطاط�س كعائل 

للبق الدقيقي، بحيث تتم عملية االإكثار يف درجة حرارة الغرفة بنقل اإناث 

الب���ق الدقيقي اإىل غرفة معزولة ثم و�سعها عل���ى درنات البطاط�س ذات 

الرباع���م ثم تنقل بيو�سه���ا اإىل درنات اأخرى يف �سنادي���ق االإكثار، ترتك 

م���دة ترتاوح بني 2-3 اأ�سابيع لت�س���ل للطورين الثاين والثالث بعد الفق�س 

ومن ثم يتم نقل حوايل )50( طفيل اإىل الدرنات امل�سابة بالبق الدقيقي 

وت���رتك م���دة اأ�سبوعني ثم يت���م جمع الطفيلي���ات اأ�سبوعي���ا واإطلقها يف 

احلق���ول امل�سابة. وخلل العام 2015م مت اكثار حوايل )72423( طفيل 

يف خمت���رب بحوث املكافح���ة احليوية مبحطة البح���وث الزراعية ب�سللة 

)�سورة 80(. 

درنات البطاط�س يف �سحون بعد نقل البق الدقيقي 

يف براعمها

نقل البي�س اإىل درنات البطاط�سالبي�س على درنات البطاط�س

و�سع درنات البطاط�س يف الغرفة املظلمة ملدة اأ�سبوعنينقل الطفيل اإىل درنات البطاط�ساأقفا�س االإكثار

�صورة 80 )اأ - و(. خطوات اإكثار طفيل البق الدقيقي يف املخترب 

2 - اإطالق الطفيل  Acerophagus papayae يف احلقول 

ب���داأت عملي���ة اط���لق الطفي���ل Acerophagus papaya يف الع���ام 2014م 

باطلق الطفيل يف امل���زارع امل�سابة بالبق الدقيقي بن�سب متفاوتة بحيث يتم 

تغطية )7( مزارع كل عام يف حمافظة ظفار ويف مناطق خمتلفة وهي البليد، 

الدهاري���ز، احلاف���ة، �سللة ال�سرقي���ة، ال�سعادة، القر����س، وحمطة البحوث 

الزراعية ب�سللة، وقد مت الرتكيز من �سهر يونيو 2015م على مزرعة البحوث 

الزراعي���ة ب�سلل���ة ملكافحة هذه االآفة عل���ى اأ�سناف الفاف���اي امل�ستوردة. مت 

جم���ع الطفيليات من �سنادي���ق االإكثار يف خمترب بح���وث احل�سرات الزراعية 

يف اأنابي���ب خم�س�سة بعدد يرتاوح بني )50-100( طفيل يف كل اأنبوب، حيث 

تو�سح ال�سور التالية خطوات جمع واإطلق الطفيل )�سورة 81(. 

ومت تكثي���ف االإط���لق يف وق���ت ارتف���اع االإ�ساب���ة وذروتها من �سه���ر مايو اإىل 

اأغ�سط����س م���ن كل عام، كم���ا مت حتديد ع���دد الطفيليات امل���راد اطلقها يف 

احلق���ول ح�سب درج���ة االإ�سابة يف كل �سن���ف. اأو�سحت النتائ���ج اأن االإ�سابة 

بالب���ق الدقيق���ي تنخف�س تدريجي���ا بانخفا����س درجات احل���رارة والرطوبة. 
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 Acerophagus فخلل عام 2015م مت اإطلق ح���وايل )41579( طفيل

papayae موزع���ة عل���ى م���زارع �سهل �سلل���ة وحمطة البح���وث الزراعية 

ب�سللة )جدول 27(. 

جدول27. اأعداد الطفيليات التي مت اإكثارها واإطالقها خالل عام 2015

عدد الطفليات التي مت 

اإطالقها

عدد الطفليات املنتجة االأ�صهر

11800 16243 يناير

- 7808 فرباير

6047 11188 مار�س

6900 7344 اأبريل

6881 7364 مايو

5590 5733 يونيه

733 1034 يوليو

1800 2600 اأغ�سط�س

5114 5729 �سبتمرب

6714 7380 اأكتوبر

41579 72423 املجموع

 Trichogramma الرتايكوجرامــا  طفيليــات  كفــاءة  تقييــم 

و  Trichogramma brassicaeو  evanescens
Trichogramma cacociae يف مكافحة فرا�سة ثمار الرمان

 Trichogramma الرتايكوجرام����ا  طفي����ل  ا�ستخ����دم  مت 

evanescens يف مكافحة فرا�سة ثمار الرمان يف اجلبل االأخ�سر 

خ����لل االأعوام االحدى ع�سرة املا�سي����ة، اإال اأنه من امللحظ اأن 

كفاءة هذا الطفيل منخف�سة جدًا خلل املو�سم. هنالك الكثري 

م����ن العوامل التي ميكن اأن توؤث����ر على كفاءة الطفيل يف احلقل، 

وم����ن اأهم ه����ذه العوامل اختيار ن����وع الرتايكوجرام����ا املنا�سب، 

لذلك تاأتي هذه الدرا�سة لتقييم نوعني من الرتايكوجراما وهما: 

 T. evanescens.مقارن����ة مع T. Cacociaeو T. brassicae

مت ا�سترياد حوايل )80( األف من بي�س فرا�سة احلبوب )�سورة 

 T. evanescens بطفي����ل  عليه����ا  اكثارمتطف����ل  كن����واة   )82

ونف�����س العدد من بي�����س فرا�سة احلبوب متطف����ل عليها بطفيل 

T. brassicae م����ن م�سر وا�سترياد ح����وايل )500( من بي�س 

فرا�سة Ephestia .sp )�س����ورة 83(كنواة اكثار متطفل عليها 

 T. من تون�س. ومت االإكثار الكمي لكل من T. cacociae بطفي����ل

Evanescens و T. cacociaeيف وح����دة االإنت����اج يف الرمي�����س 

�سورة. �سجرة فافاي م�سابةتعليق االأنبوب على ال�سجرةل�سق االأنبوب على ال�سجرة

�صورة81 )اأ-هـ(. عملية اإطالق الطفيل يف االأ�صناف امل�صابة يف احلقل

الطفيل يف االأنبوبجمع الطفيل
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واإكث����ار طفي����ل T. brassicae يف وح����دة االإنت����اج يف جماح. مت 

اإختي����ار )9( مواقع من حق����ول الرمان معزول����ة لتقيي�م االأنواع 

الثلثة )ثلث مواقع لكل ن����وع(. ومت اإطلق الطفيليات مبعدل 

)1000( طفي����ل لكل �سجرة يف مواق����ع التقييم. مت جتميع بي�س 

فرا�سة ثمار الرمان اأ�سبوعيًا من كل املواقع. ومت و�سع كل بي�سة 

يف اأنب����وب �سغري وتغطيتة بالقط����ن، واملراقب����ة اليومية للفق�س 

�سواء يرقات اأو طفيليات. تراوحت ن�سبة التطفل بني 0 % و%30 

لطفي����ل ترايكوجرام����ا  T. evanescens مبتو�سط 8.8% لكل 

م����ن قرية املناخ����ر و حيل اليم����ن و 1.33% لقري����ة الق�سع. كما 

 تراوح����ت ن�سب����ة التطف����ل ب����ني 0 % 50% لطفي����ل ترايكوجرام����ا

T. brassicae مبتو�س����ط 11% ل����كل م����ن قري����ة �سي����ق والعني و 

6.25% لقرية العقر.وقد اظهرت النتائج كذلك اأن ن�سبة التطفل 

 T. cacociae تراوحت ب����ني 0 % و50% لطفي����ل ترايكوجرام����ا

مبتو�سط 2.6% لقرية �سيح قطنة و 6.56% ملزرعة البيبان و %0 

ملزرع����ة الزعفران. وبلغ املتو�سط الع����ام لن�سبة التطفل للمو�سم 

7.2% لطفي����ل ترايكوجرام����ا T. Evanescen  و9.5% لطفيل 

ترايكوجرام����ا T. brassicae  و2.7% لطفي����ل ترايكوجرام����ا 

ترايكوجرام����ا طفي����ل  اأن  اال�ستنت����اج  ميك����ن   .T. cacociae 

T. brassicae اأعطى اأف�سل كفاءة مقارنة باالأنواع االأخرى يف 

التطفل على بي�س فرا�سة ثمار الرمان يف احلقل )جدول 28(. 

�صورة 83. بي�س فرا�صة الرمان على الثمار�صورة 82. بي�س فرا�صة احلبوب

جدول 28. متو�صط ن�صب التطفل بطفيل الـ Trichogramma يف املواقع التي مت التقييم فيها ومتو�صط ن�صب التطفل لكل نوع

املتو�سطن�سبة التطفل )%(القريةالطفيل

T. evanescens

8.78املناخر

7.2 8.80حيل اليمن

1.33الق�سع

T. brassicae

11.11�سيق

9.5 11.29العني

6.25العقر

T. cacociae

2.56البيبان

2.7 0.00الزعفران

6.56�سيح قطنة
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التو�سيف الفيزيائي والكيميائي لأ�سناف التمور العمانية

مت خ���لل مو�سم 2015 تو�سيف اأربعة اأ�سناف من التمر هي: ق�س 

قنط���رة و الفر�س و بو نارجنة واجلربي، حيث مت اإجراء التحاليل 

عل���ى عين���ات االأ�سن���اف املذك���ورة يف اأربع���ة مراحل م���ن مراحل 

الن�س���ج ه���ي مرحلة اخل���لل و مرحل���ة ن�سف الرط���ب و مرحلة 

الرطب الكامل ومرحلة التمر )�سورة 84(.

 الربنامج الرئي�سي 7. برنامج بحوث جودة و�سلمة الغذاء

امل�سروع 7-1. تو�سيف املواد الكيميائية من التمور العمانية

اأظه����رت جمي����ع االأ�سن����اف منط����ا ديناميكي����ا واح����دا يف املحت����وى 

الرطوب����ي الن�سبي اأثن����اء مراحل الن�سج املتتالي����ة اإذ تكون الرطوبة 

الن�سبية يف اأعلى م�ستوياتها يف مرحلة اخللل و تبداأ يف االنخفا�س 

تدريجي����ا يف املراحل التالية وهي مراحل الرطب و ن�سف الرطب و 

ت�س����ل الأدنى م�ستوياتها يف مرحلة التم����ر، حيث اتبع الن�ساط املائي 

Aw منط����ا مغايرا فق����د كان يف اأعلى م�ستويات����ه يف مرحلة اخللل 

ل�سنف����ي الفر�����س و ب����و نارجنة بينم����ا �سجل اأعلى ن�س����اط مائي يف 

�سنفي اجلربي و ق�س قنط����رة يف مرحلة الب�سر. واتفقت االأ�سناف 

يف كون الن�ساط املائي يف اأدنى م�ستوياته يف مرحلة التمر. 

تراوح���ت الرطوبة بني 85.34 و 78.74% خللل �سنف اجلربي و �سنف 

الفر����س عل���ى الرتتيب. اأم���ا الن�ساط املائ���ي فقد تراوح���ت قيمه جلميع 

االأ�سن���اف يف جمي���ع املراح���ل ب���ني 0.997 و 0.737 خل���لل الفر����س و 

ن�سف الرطب للفر�س على الرتتي���ب. تبعت املواد ال�سلبة الذائبة الكلية 

منط���ا مقابل لنمط الرطوب���ة الن�سبية فقد كانت يف اأدن���ى م�ستوياتها يف 

مرحلة اخللل لرتتفع تدريجيا مع انخفا�س الرطوبة الن�سبية يف املراحل 

التالي���ة جلميع االأ�سناف لتحق���ق اأعلى قيمة يف مرحلت���ي الرطب الكامل 

والتم���ر يف جمي���ع االأ�سناف. تراوح���ت قيم املواد ال�سلب���ة الذائبة الكلية 

ب���ني 17.45 و 9.5 خل���لل �سنفي ق�س قنطرة و اجل���ربي على الرتتيب، 

و ب���ني 78 و 57.05 لتمر ق�س قنطرة و الرط���ب الكامل للجربي. اأظهرت 

قيا�س���ات الرقم الهيدروجيني pH اأن ث�مار النخيل تت�سف باأنها حام�سية 

خفيفة اإىل قاعدي���ة خفيفة فقد تراوحت قيمه بني 5.05 و 7.25 خللل 

�سن���ف بو نارجن���ة و الرطب الكام���ل ل�سنف ق�س قنطرة عل���ى الرتتيب. 

تعترب احلمو�س���ة الكلية موؤ�سرا على جودة التمر و عدم تعر�سه للتحم�س 

BunarinjaJabri

�صورة 84 )اأ - د(. املراحل التي مت حتليلها الأ�صناف )اأ( ق�س قنطرة، )ب( فر�س، )ج( بونارجنه، )د( جربي
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بفع���ل البكرتيا، ويعترب حمتوى التمر م���ن االأحما�س الع�سوية قليل و من 

االأحما����س ال�سعيفة كحم�س ال�سرتيك فلذلك تك���ون قيا�سات احلمو�سة 

الكلية �سئيل���ة عند التعبري عنها مبكافئاتها م���ن هيدروك�سيد ال�سوديوم 

امل�ستخ���دم يف القيا�س وذل���ك يتبدى اأي�سا يف الرق���م الهيدروجيني الذي 

ي���رتاوح بني احلام�سي اخلفيف اإىل القاعدي اخلفيف، و�سمن االأ�سناف 

مو�س���ع الدرا�سة فقد تراوحت ب���ني 0.174 و 0.456 % خللل اجلربي و 

ن�سف الرطب لق�س قنطرة.

اأظه����رت نتائ����ج التحاليل تق����ارب موا�سف����ات اأ�سناف التم����ور العمانية يف 

املوا�سف����ات املقي�سة و لعل ذلك يعزى لكون هذه االأ�سناف ت�سنف جميعها 

على اأنها متور طرية فلذلك ال يكون االختلف الكبري يف حمتويات الرطوبة 

به����ا ويتوقع منه����ا اأن يكون املحتوى من ال�سكري����ات معظمه من ال�سكريات 

االأحادية و هي اجللوكوز و الفركتوز حتديدا و خ�سو�سا يف مرحلة التمر.

التو�سيف الفيزيائي والكيميائي للمحا�سيل الزراعية

متتاز �سلطنه عمان بتنوع املناخ والت�ساري�س وبالتايل تنوع املحا�سيل الزراعية 

يف املحافظ����ات املختلفة. يزرع حم�س����ول الفافاي على نطاق وا�سع خا�سة يف 

والي����ة �سللة ويعترب من الفواك����ه املف�سلة لدى الكث����ري املواطنني والوافدين 

مل����ا ميتاز به من طعم ورائحة وفوائد غذائي����ة وخ�سائ�س طبية عديدة حيث 

يعت����رب م����ن الفواك����ه املنخف�سة ج����دا يف ال�سعرات احلراري����ة وال حتتوي على 

اأي ن�سب����ة من الكول�سرتول و�سهلة اله�سم كم����ا يعترب م�سدرا غنيا باملغذيات 

النباتي����ة، واملع����ادن، والفيتامين����ات. توجد اأ�سج����ار النارجيل عل����ى �سواطئ 

حمافظ����ه ظفار، نظ����رًا لطبيع����ة مناخها وموقعه����ا املطل على بح����ر العرب، 

وه����ي اإحدى الفواكه اال�ستوائية امل�سه����ورة والتي تدخل يف �سناعة العديد من 

امل����واد الغذائي����ة والتجميلية، فمنها يتم احل�سول عل����ي الزيت وعلى اجلذوع 

لبناء املنازل والقوارب وعلى الليف لل�سناعات الن�سيجية وغريها. للنارجيل 

فوائ����د كثرية، منها اأنه علج ملر�سى الكل����ى وامل�سالك البولية والربو. كما اأن 

الق�س����ر الداخلي ي�ستفاد منه بعد تفتيته يف و�سف����ات الطبخ و�سنع احللويات 

واأنواع ال�سوكوالت����ه وغريها. يتطرق هذا البحث لدرا�س����ة حما�سيل الفيفاي 

و النارجي����ل املزروع����ة يف حمافظ����ه ظف����ار ملعرف����ة اخل�سائ�����س الفيزيائية 

والكيميائي����ة له����ا وا�ستخدام التجفي����ف احلديث لرفع القيم����ة الت�سويقية لها 

واال�ستفادة من مكوناتها وادخالهما يف الت�سنيع الغذائي. 

مت حتلي���ل ثمار الفافاي يف مرحلتني قبل الن�س���ج )اأخ�سر( وبعد الن�سج 

)اأ�سف���ر( ووج���د اأن ن�سبة الرطوبة كان���ت اأعلى قب���ل الن�سج )%90.6( 

وبعد الن�سج )86.5%( فيما كانت املواد ال�سلبة الذائبة اأقل قبل الن�سج 

)6.5%( عنه���ا بعد الن�سج )12.5%(، بينم���ا وجدت اختلفات ب�سيطة 

يف كل م���ن حتاليل الن�س���اط املائي )0.986( قب���ل الن�سج و )0.995) 

بعد الن�س���ج، ون�سبة احلمو�سة )0.128( قب���ل الن�سج و )0.116( بعد 

الن�س���ج. مت جتفيف ثمار الفافاي يف الفرن على درجة حرارة 60˚م ملدة 

يوم واحد حيث بلغت ن�سبة الرطوبة بعد التجفيف % 19.4 )�سورة 85(.

�صورة 85. ثمرة الفافاي بعد التجفيف يف 60 درجة مئوية خالل 24 �صاعة

مت حتلي���ل عين���ات ثمار النارجي���ل اجلافة بعد تقطيعه���ا وطحنها، ملعرفة 

خ�سائ�سه���ا الكيميائية والفيزيائية واأظهرت النتائ���ج اأن ن�سبة الرطوبة 

)4.169%(، الن�س���اط املائي )0.542(، االأ����س الهيدروجيني )5.95) 

ون�سب���ة احلمو�سة )0.1741(. كما مت اأي�س���ا ا�ستخل�س زيت النارجيل 

من ثمار النارجيل اجلافة با�ستخدام مذيب الهك�سان وكانت ن�سبة الزيت 

امل�ستخل�س 65.4% من وزن العينة الكلية، ومن ثم حتليل الزيت بوا�سطة 

جهاز الكروماتوغرايف الغازي GC ملعرفة مكوناته.

ا�ستخل�ض وحتليل الزيت من اجلاتروفا املحلي واجلاتروفا كاركو�ض 

املزروع يف �سلطنة عمان

يع���د نبات اجلاتروف���ا من املحا�سيل املتحملة للجف���اف حيث ميكن زراعته 

يف االأرا�س���ي �سب���ه املمطرة اأو حتى غري املمطرة. كذل���ك تنت�سر زراعته يف 

املناط���ق اال�ستوائي���ة اإىل املناطق اجلافة ج���دًا ومرورًا باملناط���ق الرطبة، 

كم���ا ميك���ن اأن ينمو جي���دًا يف املناطق ذات درجات احل���رارة املعتدلة، كما 

 Jatropha( اأن هناك تقارير ت�سري اإىل حتمله للملوحة. جاتروفا كوركا�س

curcas( هو نوع نباتي يتبع جن�س اجلاتروفا من ف�سيلة احللبية، و تعترب 

اأمري���كا اجلنوبية املوط���ن االأ�سلي له���ذا النوع ومنها انت�س���رت ال�سجريات 

اإىل العدي���د من املناطق اجلافة و�سبه اجلاف���ة واال�ستوائية يف العامل. هذه 

ال�سجرية قادرة على اإنتاج نوع نادر من الزيوت النباتية الذي يتم خلطه مع 

الوق���ود، الإنتاج الطاقة ويتميز بعدم تلوي���ث البيئة. كما اأن االأ�سجار ت�ساعد 

ب�س���كل اأ�سا�س���ي على حماربة الت�سح���ر الأنها تنب���ت يف االأماكن املت�سحرة 

واجلاف���ة وال حتت���اج اإىل الكث���ري من املي���اه. ت�سمى كذلك ب�سج���رة الذهب 

االأخ�س���ر وميك���ن اأن ت�ساه���م يف زي���ادة الدخ���ل القومي للبل���دان الفقرية. 

لزراع���ة 1 هكتار من اجلاتروفا يل���زم زراعة حوايل 5 - 6 كجم من البذور 

بحيث تكون امل�سافة بني االأ�سجار 2 م وبني اخلطوط 2 م. 



67

 Jatropha يوج���د يف حمافظ���ة ظفار ن���وع حملي م���ن اجلاتروفا يدع���ى

dhofarica ويطل���ق عليه���ا حمليا ا�س���م زبروت اأو �س���ربوت. تتواجد هذه 

ال�سج���رية بك���رثة يف حمافظ���ة ظفار واملناط���ق املج���اورة يف اليمن نظرا 

مللئم���ة املناخ، وهي م���ن النباتات الهام���ة ذات الفوائ���د العديدة، حيث 

تنمو قرب م�ستوى �سطح البحر )حوايل 800م( على �سكل حقول وا�سعة و 

مفتوحة وال حتتاج اإىل الري. 

ته����دف هذه الدرا�س����ة اإيل حتليل ب����ذور نوعي اجلاتروف����ا املذكورة 

ملعرفة اخل�سائ�س الكيميائية والفيزيائية لها، والتعرف على ن�سبة 

الزيت امل�ستخل�س م����ن كل منها مع معرفة مكوناتها بوا�سطة جهاز 

الكروماتوغ����رايف الغ����ازيGC. مت حتلي����ل عينات ب����ذور اجلاتروفا 

كوركا�����س م����ن حمطة البح����وث الزراعية بالرمي�س، حي����ث وجد اأن 

ن�سب����ة الرطوب����ة بها بلغ����ت 4.57%، الن�ساط املائ����ي 0.413، االأ�س 

الهيدروجيني 6.23 ون�سبة احلمو�سة 0.6724. كما مت ا�ستخل�س 

الزي����ت منه����ا مبذي����ب الهك�سان حيث �سج����ل احتوائها عل����ى الزيت 

بن�سبة 49.47% من وزن البذور. وت�سمل الدرا�سة حتليل بذور النوع 

املحلي من اجلاتروفا فور توفر بذورها خلل املو�سم )�سورة 86(.

�صورة 86. ثمار وبذور نبات اجلاتروفا كوركا�س وبع�س نتائج حتاليلها

م�ســح متبقيات امل�ســادات احليوية يف حلــوم الدواجن والبي�ض 

ب�سلطنة عمان 

يعتربم�س���روع متبقي���ات امل�س���ادات احليوية يف حل���وم الدواجن 

والبي�س فى ال�سلطنة من امل�ساريع القائمة مبركز بحوث ال�سحة 

احليوانية بالرمي�س �سمن برامج اإ�سرتاتيجية البحوث الزراعية 

واحليواني���ة )2011-2015( والذي يه���دف اإىل م�سح املتبقيات 

 – ال�سرتبتوماي�س���ني   – )الترتا�سيكل���ني  احليوي���ة  امل�س���ادات 

وال�سلفانوماي���د – واجلنتاماي�سني( بلحوم الدواجن والبي�س يف 

مزارع تربية الدواجن واإنت���اج البي�س وعينات الدواجن والبي�س 

يف االأ�س���واق  مبختل���ف حمافظ���ات ال�سلطن���ة باإ�ستخ���دام تقنية 

االإلي���زا وجهاز LCMSMS )�س���ورة 87(، كما يه���دف امل�سروع 

اأي�س���ًا  اإىل حتديد امل�ست���وى االآمن للم�س���ادات احليوية ب�سلطنة 

عم���ان وياأت���ي ذل���ك يف مرحل���ة الحق���ه بع���د حتدي���د امل�ستويات 

للمتبقيات يف العينات املم�سوح���ة يف جميع حمافظات ال�سلطنة. 

تاتي اأهمية هذه الدرا�سة مل���ا ت�سكله متبقيات امل�سادات احليوية 

م���ن اأ�سرار عل���ى ال�سح���ة العامه للإن�س���ان حيث تنع���دم وتقل 

فعالي���ة ه���ذه امل�سادات ل���دى االإن�س���ان عن���د اإ�ستخدامها لعلج 

بع����س االأمرا�س واحل���االت اخلطرية التي ق���د يتعر�س لها، كما 

اأنه���ا تعترب اإحدى م�سبب���ات االأورام يف ج�سم االإن�سان وتوؤدي اإىل 

تك���ون طفرات وت�سوه باالأجنه ،كما توؤث���ر على التوازن اجلرثومي 

بفلورا االأمع���اء، باالإ�سافة اأنها ت�سبب ظه���ور عرتات جديدة من 

اجلراثي���م مم���ا ي�سعب عملي���ة ت�سخي����س االأمرا����س من حيث 

االأعرا����س والع���لج. لذا م���ن ال�س���روري التاأكد م���ن خلو حلوم 

الدواج���ن والبي�س م���ن امل�سادات احليوية وذل���ك مبراعاة فرتة 

امل�سروع 7-3. تقييم امل�سادات احليوية يف بقايا املنتجات احليوانية

�صورة 87 )اأ( و )ب(. اختبار ElISA الذي يك�صف عن متبقيات امل�صادات احليوية يف العينات
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ال�سح���ب قبل ذب���ح الدواج���ن و ا�ستعم���ال البي�س. بل���غ اإجمايل 

العين���ات من حل���وم الدواجن والبي�س والت���ي مت حتليلها فى عام 

2014م ح���وايل )526( عين���ة م���ن حمافظت���ي جن���وب الباطنة 

و�سمال ال�سرقية �سمل���ت مزارع الدواجن املحلية و�سغار املربيني 

واالأ�س���واق التجاري���ة. مت الك�س���ف ع���ن متبقي���ات الترتا�سيكلني 

وال�سرتبتوماي�س���ني وال�سلفانومي���د واأظهرت نتائ���ج التحليل خلو 

حل���وم الدواجن من متبقيات ال�سرتبتوماي�سني وال�سلفانوميد. مت 

تقدي���ر كمية من متبقيات امل�ساد احليوي الترتا�سيكلني يف حلوم 

الدواج���ن بتقنية االإلي���زا التي تعد اأحدث التقني���ات عالية الدقة 

املعتم���دة عاملي���ًا، مقارنة بامل�ست���وى امل�سموح به ح�س���ب الد�ستور 

الغذائ���ي ملنظمة االأغذية والزراعة )يولي���و 2015م( بخ�سو�س  

متبقي���ات العقاقري البيطرية يف االأغذية. و�سوف تخ�سع العينات 

الت���ي مت ر�س���د تلوثه���ا مبتبقي���ات الترتا�سيكلني للتحلي���ل بتقنية 

)LCMSMS( االأكرث دقة لتاأكيد النتائج. 

تقييــم متبقيــات املبيــدات يف املحا�سيــل البينية بعــد الر�ض اجلوي 

لل�سيطرة على ح�سرة دوبا�ض النخيل  )اجليل اخلريفي(

يعت����رب الر�س اجل����وي للمبيدات ال����ذي تقوم ب����ه وزارة الزراعة 

والرثوة ال�سمكي����ة ممار�سة �سائعة اال�ستخ����دام ملكافحة ح�سرة 

دوبا�س النخيل ، وم����ن االآثار اجلانبية للمبيدات تلوث الرطب/

التم����ر ملح�س����ول النخي����ل واملحا�سي����ل البيني����ة مث����ل الرب�سيم 

احلج����ازي )القت( وال����ذرة ال�سامي����ة والذرة الرفيع����ة واللوبيا 

وغريه����ا باالإ�ساف����ة اإىل تل����وث الرتبة واملياه.  اله����دف من هذه 

الدرا�س����ة ه����و التحق����ق م����ن م�ستوي����ات متبقي����ات املبي����دات يف 

املحا�سي����ل املذك����ورة ونوعي����ة وج����ودة املبي����دات امل�ستخدمة يف 

الر�����س اجلوي ، وعلى �سوء ذلك فقد مت اأخ����ذ عينات ع�سوائية 

من املنتجات الزراعية للمحا�سيل مثل الذرة الرفيعة واالأعلف 

املزروع����ة حتت اأ�سجار النخيل لتحديد الوقت املنا�سب حل�ساد 

تل����ك املحا�سيل بعد الر�س اجل����وي.  مت اأخذ العينات قبل الر�س 

)ال�ساهد( وبعد 1 و 3 و 7 و 14 يوم )�سورة 89( من قرى خمتلفة 

يف والية �سمائل حيث مت ا�ستخدام مبيد بايفنرثين للر�س ، ومن 

تقييــم ومراقبة جــودة املبيــدات امل�ستــوردة يف ال�سلطنة لغر�ض 

�سبط اجلودة

من���ذ ب���دء ا�ستخ���دام املبي���دات ملكافح���ة االآف���ات يف اخل�س���ار 

واملحا�سي���ل االأخرى، ظهرت م�سكله م�ساحبه وهي تلوث االأغذية 

والبيئ���ة باملبيدات. وعليه اأطلقت وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

نظ���ام الإدارة املبيدات ع���ن طريق و�سع قان���ون املبيدات ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/6 املوحد مع دول جمل�س التعاون 

اخلليج���ي. ومن اأهداف برنامج مراقبة املبيدات تقييم وت�سنيف 

نوعي���ة وكمي���ة املبيدات امل�ستخدم���ة يف ال�سلطن���ة ومقارنة نوعية 

وكمي���ة املبي���دات احل�سري���ة )اإن وجدت( م���ع املعاي���ري الدولية، 

واإع���داد برنامج للحد من املخاطر التي ينط���وي عليها ا�ستخدام 

ه���ذه املبي���دات يف ال�سلطنة. عل���ى �سوء ما �سب���ق، مت اخذ )29) 

عين���ة ع�سوائية م���ن املبيدات امل�ستوردة )�س���ورة 88 اأ(من خلل 

مناف���ذ احلجر الزراعي ثم حتليلها خلل عام 2015م للتاأكد من 

مطابقته���ا للموا�سف���ات املوج���ودة على مل�سق املبي���د عن طريق 

التحق���ق من املادة الفعال���ة وت�سنيفها كمطابق���ة اأو غري مطابقة 

للموا�سف���ات. اأظهرت نتائج التحاليل )�س���ورة 88 ب( للمبيدات 

اأن م���ن اأ�سل )29( عينة واردة من احلجر الزراعي هناك )20) 

عين���ة مطابقة للموا�سفات يف ح���ني اأن )5( عينات غري مطابقة. 

اأما بقية العينات االأربع فل يوجد لها حماليل قيا�سية للتحليل.

امل�سروع 7-4. تقييم متبقيات املبيدات يف املنتجات الزراعية

�صورة 88 )اأ( و )ب(. عينات من املبيدات امل�صتوردة )اأ( و التحليل املختربي )ب(
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�صورة 89 )اأ( و )ب(. اأخذ عينات اأوراق االأعالف يف حقول املزارعني )اأ( وعمليات التخزين للمبيدات )ب( 

�صورة 90 )اأ( و )ب(. عينات من اخل�صروات وحما�صيل اأخرى املعدة للتحليل )اأ( و العينات التي مت ا�صتالمها من املزارعني لتقييم 

متبقيات املبيدات بها )ب(

والي����ة اإزك����ي حيث مت ا�ستخ����دام مبيد امللثي����ون وا�ستخل�سها 

 GC(( وحتليله����ا با�ستخدام جه����از التحلي����ل الكروموتوغرايف

NPD)(، وقد بلغ معدل اال�سرتداد للمبيد 75%. اأظهرت نتائج 

التحليل للعينات باملقارنة مع ال�ساهد والتي اخذت بعد  1 و  3 و 

7  و 14 يوم����ًا بعد الر�س اأن العينات احتوت على بقايا من مبيد 

بايفنرثي����ن ومبيد امللثيون بن�سبة اأعلى م����ن احلدود الق�سوى 

 .SANCO�0.05 ج����زء يف املليون( وفقا للمعايري التوجيهية ل(

وبالتايل فق����د مت التو�سية بعدم ح�س����اد املحا�سيل البينية قبل 

28 يوما من ر�س هذه املبيدات.

تقييم متبقيات املبيدات يف املنتجات الزراعية

يف اإط����ار التعاون ب����ني املديرية العام����ة للبحوث الزراعي����ة واحليوانية ممثلة 

بق�سم بح����وث متبقيات وجودة املبي����دات والهيئة العامة حلماي����ة امل�ستهلك ، 

فق����د مت اأخذ عين����ات ع�سوائية من اخل�سروات والفواك����ه )�سورة 90(ي�ستبه 

يف اأن تك����ون ملوثة باملبي����دات احل�سرية تتج����اوز احلدود الق�س����وى امل�سموح 

به����ا عامليًا ، وعليه مت جمع عينات من قب����ل املخت�سني بالهيئة العامة حلماية 

امل�ستهل����ك ، وق����د مت ا�ستخل�س العينات وحتليلها با�ستخ����دام جهاز التحليل 

الكرموتوغ����رايف )GC NPD(. اأظه����رت النتائ����ج خل����و جمي����ع العينات من 

متبقيات املبيدات التي مت فح�سها وكانت �سمن احلدود امل�سموح بها عامليًا .
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مقارنة نظم الري املختلفة با�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة 

ثلثيا على الإنتاج ومكوناته على حم�سول الذرة الرفيعة 

تعت���رب ال���ذرة الرفيع���ة )sorghum bicolor.L(  اح���د حما�سيل احلبوب 

الرئي�سي���ة الت���ي تزرع فى املناطق �سب���ه اال�ستوائية وت�ستعم���ل كغذاء لن�سبة 

كب���رية م���ن ال�سكان ف���ى اأفريقيا واآ�سيا. ت���زرع الذرة الرفيع���ة للحبوب فى 

املناط���ق احل���ارة واجلافة جدا وغ���ري املنا�سبة الإنتاج ال���ذرة ال�سامية. كما 

اأن ق���ارة اآ�سي���ا هي الرائ���دة فى ال���ذرة الرفيعة لغر�س احلب���وب من حيث 

امل�ساح���ة املنزرعة وتعترب الهند اكرب دولة منتج���ة لهذا املح�سول فى اآ�سيا 

من حيث امل�ساح���ة ويبلغ جملة اإنتاج امل�ساحة املنزرعة بقارة اآ�سيا 34% من 

جملة امل�ساحة املنزرعة فى العامل ي�سل ن�سيب الهند منها اإىل 78% وتاأتى 

اأفريقيا فى املرتبة الثانية، حيث ترتاوح امل�ساحة املنزرعة بها بني %40-35 

من جمل���ة امل�ساحة املنزرعة فى العامل واهم الدول بها نيجرييا وال�سودان. 

ت���زرع الذرة الرفيعة يف �سلطنة عمان كمح�سول �سيفي لغر�س اال�ستهلك 

احليواين �س���واءًا كمادة خ�سراء اأو جافة. وحي���ث اأن ال�سلطنة من املناطق 

اجلاف���ة التي تتمتع بن���درة املياه فقد كان التوج���ه اإىل التو�سع يف ا�ستخدام 

مي���اه ال�سرف ال�سح���ي يف االنت���اج الزراعي وخا�س���ة يف زراعة االأعلف 

احلولي���ة. مت يف ال�سن���وات القليل���ة املا�سية اإج���راء العديد م���ن الدرا�سات 

عل���ى تقييم تاأثري املياه املعاجلة على انت���اج املحا�سيل العلفية احلولية ومن 

بينها حم�س���ول الذرة الرفيعة. اأجريت هذه الدرا�س���ة لتحديد نظام الري 

)تنقي���ط، �سطحي )نافورة( وحتت ال�سطح���ي( املنا�سب يف ا�ستخدام مياه 

ال�س���رف ال�سحي املعاجل���ة ثلثيا لزراعة حم�سول ال���ذرة الرفيعة. متت 

الدرا�س���ة خلل الفرتة م���ن �سهر يوليو 2013م وح���ى مار�س 2015م بواقع 

)11( ج���زة. مت زراعة االأ�سناف يف التجربة بت�سميم القطاعات الع�سوئية 

املنق�سمة )Split plot( باأربعة مك���ررات با�ستخدام نوعني من املياه )مياه 

ال�س���رف ال�سحي املعاجلة واملياه العذبة( )�س���ورة 91(. اأظهرت النتائج 

وج���ود فروقات معنوية بني اأنظمة الري امل�ستخدمة بالن�سبة الرتفاع النبات 

)�س���م( ووزن العل���ف االأخ�سر واجل���اف )طن/هكتار( وكف���اءة ا�ستخدام 

املي���اه )كج���م م���ادة جاف���ة / م3(، بينما مل يك���ن هناك فروق���ات معنوية 

ب���ني اأنظم���ة الري اأو نوعي���ة املياه امل�ستخدم���ة بالن�سبة ملحت���وى النبات من 

الكلوروفيل. كان هناك تداخ���ًل معنويًا بني اأنظمة الري ونوعية املياه لوزن 

العلف اجلاف وكفاءة ا�ستخ���دام املياه. كان ارتفاع النبات االأعلى يف نظام 

ال���ري بالتنقي���ط )166.72 �سم( يليه نظ���ام الري ال�سطح���ي )162.83 

�س���م( ثم نظام الري حتت ال�سطحي )154.45 �س���م(. اأعطى نظام الري 

بالتنقي���ط تفوق���ا يف اإجم���ايل العل���ف االأخ�س���ر )536.16 طن/هكت���ار( 

واإجم���ايل وزن العلف اجل���اف )145.80 طن/هكتار( حتت املياه املعاجلة 

ثلثيا يليه الري بالتنقيط حتت املياه العذبة )493.76 طن/هكتار( علف 

اأخ�سر و )140.60 طن/هكتار( علف جاف. مل يظهر التحليل االإح�سائي 

ملتو�سط���ات كفاءة ا�ستخدام املياه فرقًا معنويًا ب���ني نظامي الري بالتنقيط 

)2.54 كج���م م���ادة جاف���ة /م3( وال�سطحي )2.49 كجم م���ادة جافة /

م3(، بينما كان هناك فرقًا معنويًا بني نظام الري بالتنقيط )2.54 كجم 

مادة جاف���ة /م3( ونظام الري حتت ال�سطحي م���ن حيث كفاءة ا�ستخدام 

املي���اه )2.21 كجم مادة جافة /م3(. وخل�ست النتائج اإىل اأن نظام الري 

بالتنقي���ط كان االأك���رث كفاءة يف ري حم�سول ال���ذرة الرفيعة مقارنة ببقية 

االأنظم���ة وبالتايل ميكن تطبيقه يف الري با�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي 

املعاجلة ثلثيا ملح�سول الذرة الرفيعة.

�صورة 91. حم�صول الذرة الرفيعة مروي بثالثة انظمة ري 

خمتلفة مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثالثيا

اأداء حم�سول الكينوا L.) Chenopodium quinoa( املرورية مبياه 

ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيا

يعت���رب نب���ات الكين���وا )L. Chenopodium quinoa( م���ن حما�سي���ل 

احلبوب ويرتبط ارتباطا وثيقا باأنواع مثل البنجر وال�سبانخ وكوم الع�سب، 

ويزرع على نطاق وا�سع يف منطقة االأنديز وخا�سة يف بريو وبوليفيا. حتتوي 

حما�سيل الكينوا على جميع االأحما�س االأمينية ال�سرورية وبالتايل فاإنها 

تعد بروتينا كامًل. مت يف عام 2014 ادخال بذور )3( اأ�سناف من الكينوا 

بالتن�سي���ق فيما بني املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية و املركز 

ال���دويل للزراعة امللحي���ة )اإكبا( �سم���ن امل�سروع االإقليم���ي “التكيف مع 

ظاه���رة التغري املناخ���ي يف البيئات الهام�سية ملنطقة غ���رب اآ�سيا و�سمال 

اأفريقي���ا من خ���لل التنويع امل�ست���دام للمحا�سيل وال���رثوة احليوانية. مت 

اإج���راء ه���ذه التجربة بهدف تقيي���م اأداء حم�سول الكين���وا حتت ظروف 

مي���اه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثي���ا و املياه العذبة يف حمطة البحوث 

الزراعي���ة بالرمي�س، حي���ث مت زراعة ثلثة اأ�سن���اف )AMES-1372 و

ومت  2014/11/24م،  بتاري���خ   NSL- 106398و  AMES- 13761

الربنامج الرئي�سي 8. برنامج ا�ستخدام املياه غري التقليدية للإنتاج الزراعي 

امل�سروع 8-1. ال�ستخدام الآمن ملياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف الإنتاج الزراعي 
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امل�سروع 8-2. ال�ستفادة من املياه املاحلة للزراعة امل�ستدامة

تنفيذ التجربة بت�سميم القطاع���ات الع�سوائية الكاملة يف ثلثة مكررات 

واإ�ستخ���دام نوع���ني من املياه )مي���اه ال�س���رف ال�سحي املعاجل���ة واملياه 

العذب���ة( وذل���ك ملعرفة انتاج اأ�سن���اف الكينوا حتت ظ���روف الري باملياه 

املعاجل���ة، والتاأكد من تاأثري الري باملي���اه املعاجلة على حم�سول الكينوا، 

وحتدي���د تركي���ز العنا�سر/ املع���ادن الثقيلة يف نبات الكين���وا. مت ح�ساد 

املح�س���ول يف �سه���ر مار�س 2015م )�س���ورة 92(. اأظه���رت النتائج عدم 

وج���ود فروق���ات معنوية بني االأ�سن���اف فيما يتعلق ب���وزن احلبوب )طن/

هكت���ار( بينم���ا كان���ت هن���اك فروق���ات معنوية ب���ني االأ�سن���اف بالن�سبة 

لل�سفات االأخرى مثل ارتفاع النبات )�سم( وعدد االأيام للتزهري والن�سج 

وعدد اخلل���ف ون�سبة الكلوروفي���ل. كانت الفروقات املعنوي���ة وا�سحة بني 

نوع���ي املياه )املياه العذبة واملياه املعاجلة(. وكانت االأ�سناف التي �سقيت 

باملي���اه املعاجلة االأعل���ى انتاج���ًا )16.27 طن/هكت���ار( مقارنة مع تلك 

الت���ي �سقيت باملي���اه العذبة )7.64 طن/هكتار(. كذل���ك احلال بالن�سبة 

للكلوروفي���ل، حيث كان���ت النباتات الت���ي مت �سقيها باملي���اه املعاجلة اأكرث 

احت���واءا بالكلوروفي���ل )SPAD 46.47( باملقارن���ة مع تل���ك التي �سقيت 

باملي���اه العذبة )SPAD 37.53(. هذا و�سيت���م اإعادة التجربة يف املو�سم 

ال�ستوي القادم )2016/2015( لتاأكيد النتائج.

تقييــم منــو وانتاجيــة ا�سنــاف مــن النخيــل حتــت م�ستويــات 

خمتلفة من امللوحة

يعت���رب حم�سول نخي���ل التمر اأهم حم�س���ول يف �سلطنة عم���ان من حيث 

امل�ساح���ة املزروع���ة و االإنتاجية. و م���ن املعلوم باأن نخيل التم���ر لها قدرة 

عالي���ة على حتمل الظ���روف البيئية القا�سية. منذ م���ا يقارب ثلثة عقود 

ب���داأت م�سكلة ملوحة املي���اه اجلوفية يف ال�سلطنة توؤث���ر �سلبيا على معظم 

املحا�سي���ل الزراعي���ة وخ�سو�س���ا يف حمافظتي �سمال وجن���وب الباطنة. 

حي���ث اأثر ارتفاع ملوح���ة مياه الري على منو و اإنت���اج املحا�سيل الزراعية 

املختلف���ة. ومن اأجل الوقوف على قدرة بع�س اأ�سناف النخيل على االإنتاج 

حت���ت تاأث���ري امللوح���ة، مت ت�سميم جترب���ة لدرا�س���ة تاأث���ري)8( م�ستويات 

خمتلف���ة من ملوح���ة مياه الري )اأقل م���ن 1 و3 و6 و9 و12 و15 و18 و21، 

دي�سي�سم���ني/م( على من���و وانتاجية ثلثة اأ�سناف م���ن النخيل )خل�س 

الظاه���رة و اأبو نارجن���ه و اخلنيزي( بت�سميم ع�سوائ���ي متكامل )�سورة 

93(. اأ�س���ارت النتائج االأولية لبع�س معاي���ري النمو اإىل اأن النخيل اأعطت 

نتائ���ج اإيجابية حتى م�ستوى امللوحة 12 دي�سي�سم���ني/م. ال زالت التجربة 

م�ستمرة للح�سول على نتائج منو و اإنتاجية وا�سحة.   

�صورة 92 )اأ( و)ب(. حم�صول الكينوا حتت ظروف مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثالثيا واملياه العذبة مبحطة البحوث الزراعية بالرمي�س

�صورة 93 )اأ( و)ب(. �صور عامة الأ�صجار النخيل حتت م�صتويات خمتلفة من امللوحة
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تاأثــري ملوحة ميــاه الــري والت�سميــد النيرتوجينــي على منو 

وانتاجية الذرة ال�سامية

تعت���رب م�سكلة ملوح���ة مياه الري اأح���د التحدي���ات التي تواجه 

االنت���اج الزراعي يف ال�سلطنة. فق���د اأدى تداخل مياه البحر مع 

املي���اه اجلوفي���ة اإىل ارتفاع ملوحة مياه الري مم���ا انعك�س اثره 

عل���ى االنتاج الزراع���ي وخ�سو�س���ا على املحا�سي���ل احل�سا�سة 

للملوحة، حيث فقدت حمافظتي جنوب و�سمال الباطنة حوايل 

12% م���ن م�ساح���ة االأرا�س���ي الزراعية نتيجة م�سكل���ة امللوحة. 

يعترب االهتم���ام بالعمليات الزراعية ومن بينه���ا الت�سميد اأحد 

العوام���ل للتقليل من اآث���ار امللوحة على االنتاجي���ة. كما ا�سارت 

الدرا�س���ات ال�سابق���ة اإىل اأن ا�سافة اال�سم���دة املعدنية ي�ساهم 

يف حت�سني مقاوم���ة املحا�سيل للملوحة. مت تنفيذ جتربة حقلية 

يف مزرع���ة بح���وث النبات���ات امللحي���ة بالرمي�س خ���لل املو�سم 

الزراعي 2015م وذل���ك بهدف درا�سة تاأثري م�ستويات خمتلفة 

من �سم���اد النيرتوجني وملوح���ة مياه الري على من���و وانتاجية 

حم�سول ال���ذرة ال�سامية �سن���ف )Tango(. ا�ستملت التجربة 

على ثلثة م�ستويات من ملوحة مياه الري )1 دي�سي�سمنز/مرت 

و 3 دي�سي�سمنز/مرت و 6 دي�سي�سمنز/مرت( واأربع م�ستويات من 

�سماد النيرتوجني )�سف���ر، 150، 200، و250 كغم نيرتوجني/

تقييــم مدخــلت مــن الرب�سيــم حتــت م�ستويــات خمتلفــة من 

ملوحة مياه الري

يعترب الرب�سيم اأح���د املحا�سيل العلفية املهمة ملربي املا�سية يف 

�سلطن���ة عمان. و مما ال �س���ك فيه باأن تدين نوعي���ة مياه الري 

ب�سب���ب ارتفاع تركي���ز امللوحة اأثر ب�س���ورة مبا�سرة على الرتبة 

و كذل���ك من���و و اإنت���اج املحا�سي���ل الزراعية املختلف���ة مبا فيها 

حم�سول الرب�سيم. هناك كثري من مدخلت الرب�سيم القائمة 

حتت ظ���روف بيئية خمتلفة اإال اأنه مل يت���م اختبار قدرتها على 

االإنتاج حتت ظروف ال���ري باملياه املاحلة. تهدف هذه التجربة 

اإىل تقييم مدخلت وراثية من الرب�سيم حتت م�ستويات خمتلفة 

م���ن ملوحة مي���اه الري. مت جتمي���ع )55( مدخ���ل من خمتلف 

املحافظات بال�سلطن���ة ومت اختباها حتت نظام الزراعة املائية 

)الهيدروبونيك( يف حمطة البحوث الزراعية بالرمي�س يف عام 

2012 ومت اختيار )8( مدخلت االأكرث حتمل للملوحة. زرعت 

ه���ذه املدخلت يف احلقل حتت تراكيز خمتلفة من ملوحة مياه 

الري )اأقل من 1، 4، 8 و12 دي�سي�سمنز/م(. مت زراعة مدخلت 

2014م بت�سمي���م ع�سوائ���ي متكام���ل  الرب�سي���م يف دي�سم���رب 

حي���ث اإحتوى كل م�ست���وى من امللوحة عل���ى )8( مدخلت من 

الرب�سيم وب�اأربعة مكررات )�سورة 94(. مت توفري االإحتياحات 

املائي���ة و ال�سمادي���ة و احلماية من االآفات الزراعي���ة اأثناء منو 

التجرب���ة. مت ح�ساد )11( جزة من مدخلت الرب�سيم، حيث 

اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل اأنه ميك���ن احل�سول على انت���اج جيد من 

جمي���ع املدخ���لت حتى م�ست���وى ملوح���ة 8 دي�سي�سمنز/م. كما 

اأو�س���ح التحليل االح�سائي اأن انتاجي���ة حم�سول الرب�سيم قد 

انخف�س���ت بن�سب���ة ما يق���ارب 40 % يف ف�س���ل ال�سيف مقارنة 

باالإنتاج اأثناء ا�سهر ال�ستاء يف جميع م�ستويات امللوحة. ال تزال 

التجربة م�ستمرة من اأجل تاأكيد النتائج.

�صورة 94 )اأ( و)ب(.  ت�صميم جتربة ا�صتجابة مدخالت الرب�صيم مل�صتويات خمتلفة من ملوحة مياه الري
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هكتار( بت�سميم قطاعات الع�سوائية الكاملة وباأربعة مكررات 

)�سورة 95(. اأ�سارت النتائ���ج االأولية اإىل اأن اإ�سافة م�ستويات 

خمتلفة من النيرتوجني كان لها اأثر ايجابي على منو املح�سول 

و طول النبات و الوزن اجلاف ون�سبة الكلوروفيل. كما اأن تداخل 

م�ستوي���ات ال�سماد م���ع م�ستويات امللوحة اأعط���ى نتائج ايجابية 

وذل���ك من خلل الزي���ادة امللحوظة يف انتاجي���ة الوزن اجلاف 

)ج���دول 29(. توؤك���د ه���ذه النتائ���ج االأولي���ة اأن اإ�ساف���ة �سماد 

النيرتوج���ني ي�ساهم يف احلد من االث���ار ال�سلبية للملوحة على 

منو وانتاجي���ة حم�سول الذرة ال�سامية. �سيت���م تنفيذ التجربة 

للمو�سم الثاين يف عام 2016 لتاأكيد النتائج.
�سورة 95.  ت�سميم جتربة الذرة ال�سامية حتت م�ستويات خمتلفة من 

النيرتوجني وم�ستويات خمتلفة من امللوحة

جدول )29(: تاأثري ملوحة مياه الري وم�صتويات النيرتوجني على االنتاجية وطول النبات وعدد االأوراق

الكلوروفيل

SPAD Value

الوزن اجلاف

)جم/م2)

عدد االأوراق /نبات

ارتفاع النبات

)�سم(

املعاملت

جرعات النيرتوجني م�ستويات امللوحة

30.10 112.70 9.10 128.30 الشاهد
S1

الشاهد
31.90 115.80 9.60 126.10 150 كجم/هكتار
35.00 117.40 10.10 154.60 200 كجم/هكتار
36.20 119.10 11.40 158.20 250 كجم/هكتار
28.80 123.60 9.00 123.20 الشاهد

S2
3 ديسيسمين/م

31.40 138.20 10.00 133.50 150 كجم/هكتار
35.60 149.50 10.50 143.10 200 كجم/هكتار
37.40 147.10 10.70 142.70 250 كجم/هكتار
26.30 111.00 9.10 116.00 الشاهد

S3
6 ديسيسمين/م

29.50 112.10 10.30 129.40 150 كجم/هكتار
34.70 121.90 11.60 134.30 200 كجم/هكتار
33.80 120.20 10.20 133.60 250 كجم/هكتار

اخل�سائ�ض احلقلية واجلينية لبع�ض اأ�سناف القمح املحلية وامل�ستوردة

مت زراع���ة ع���دد 285 �سنف م���ن اأ�سناف القم���ح يف حمطة البح���وث الزراعية 

بوالية �سح���ار بتاري���خ 2014/11/20م بع�سها حملي والبع����س االآخر م�ستورد 

مت ا�ستجلب���ه من وزارة الزراعة االأمريكي���ة )USDA( بهدف تقدير اإنتاجية 

اأ�سن���اف القم���ح حتت ظروف حمافظ���ة �سم���ال الباطنة. مت زراع���ة االأ�سناف 

مبع���دل 3 خط���وط لكل �سن���ف ، حيث بلغ ط���ول اخلط 2م وامل�ساف���ة بني اخلط 

واالآخ���ر 25 �سم اأما امل�سافة بني النباتات فق���د بلغت 10�سم. مت زراعة 20 بذرة 

يف كل خ���ط )مبعدل 60 بذرة لكل �سنف( وامل�ساف���ة الفا�سلة بني االأ�سناف 50 

�س���م. بعد ن�س���ج ال�سنف وت�سجيل تاريخ الن�سج مت ح�س���اد ال�سنابل من اخلط 

االأو�س���ط لكل �سنف و�سجلت بيانات عدد النباتات وعدد ال�سنابل ووزن ال�سنابل 

م���ع احلبوب ووزن احلبوب فقط. نبتت جميع اال�سناف بتاريخ 2014/11/24م 

 Jordan و  Jordan38و Roussia و Arvand و soltane :عدا االأ�سناف

durum40  مل تنب���ت نهائيا. تراوحت ن�سبة االنبات لبقية االأ�سناف يف احلقل 
م���ن 25 % اإىل100 %. مت ح�س���اد 233 �سن���ف م���ن جمموع االأ�سن���اف املجربة 

واأخ���ذت منه���ا البيان���ات املذك���ورة (81.75%  م���ن اال�سناف(. حق���ق �سنف 

Gerbya   م���ن اململك���ة العربية ال�سعودي���ة اأعلى انتاجية حي���ث بلغ 2.9طن/
فدان ، يليه ال�سنف Olympic   من اأ�سرتاليا حيث و�سلت اإنتاجيته 2.7 طن/

فدان. اأما بقية االأ�سناف فقد كانت متو�سطة االنتاجية حيث تراوحت انتاجيتها  

م���ن 1.8 طن اإىل 2.6 طن للفدان )�سكل 29(. وكانت بع�س االأ�سناف �سعيفة 

 Durum24  االإنتاجية حيث و�سل���ت اإنتاجيتها اقل من ن�سف طن للفدان مثل

و ak و WQS110. مت جم���ع عين���ات من االأوراق م���ن كل �سنف وذلك بغر�س 

ا�ستخل�س DNA ال�ستخدام���ه يف حتديد اجلني الذي يكون العلقة بني املوقع 

و�سفات املح�سول ، و�ستتم هذه العملية يف عام 2016م.

Fe
de

ra
tio

n

P
in

yt
e

D
ur

um
 G

re
dh

o

K
ar

un

P
us

a 
12

D
as

 2
1

H
in

di
 D

H
ug

ue
 n

ot
 

B
ar

io
le

 3
60

A
je

ba
 2

10

O
ly

m
pi

c

G
er

by
a

األصناف

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

�صكل 29. وزن احلبوب )طن/فدان( لعدد من اأ�صناف القمح 

امل�صتوردة التي مت درا�صتها
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مت اأخ���ذ بع�س القراءات املظهرية املتعلقة بنم���و النبات وملحظة مدى تاأثري 

امللوح���ة على اال�سن���اف امل�ستخدم���ة يف التجربة وقد لوحظ ان���ه تباينت هذه 

ال�سف���ات مقارنة بال�ساهد اإىل تغري ملحوظ يف ط���ول النبات. كما انه لوحظ 

انخفا�س ملحوظ يف ن�سبة الكلوروفيل ووزن الغلة املنتجة ب�سبب تاأثري امللوحة. 

كم���ا ان���ه كلما ارتفع���ت ن�سبة امللوح���ة يف احلقل اأدى ذل���ك اإىل عقم يف بع�س 

ال�سناب���ل املنتجة بحيث ان���ه انعدم وجود احلبوب يف بع����س ال�سنابل املنتجة. 

يف امل�ست���وى 3 و 6 دي�سيمن���ز/م اأعط���ت االأ�سناف املزروع���ة ا�ستجابة وحتمل 

للملوح���ة بينما يف امل�ستوى 9 دي�سيمنز/م تكاد تكون معدومة )�سكل 29(. من 

خلل ما حت�سل عليه فانه �سوف يتم اعادة التجربة يف املو�سم القادم للتاأكد 

من نتائج حتمل االأ�سناف للملوحة.

ا�ستجابة اأ�سناف الكينوا مل�ستويات خمتلفة من ملوحة مياه الري

هن���اك اأكرث من )3000( �سنف من الكينوا املزروعة والربية يف العامل و التي 

مت ت�سنيفها يف )5( فئات اأ�سا�سية وفقا لتكيفها مع الظروف البيئية الزراعية 

يف مناط���ق االإنت���اج الرئي�سية، حي���ث مت تق�سيم الكين���وا اإىل )5( جمموعات 

 باأن هناك ت�سنيف اآخر الأ�سناف 
ً
رئي�سية بح�سب مناطق تكيُّفها البيئي. علما

الكين���وا يعتمد على م�س���در املح�سول والغر�س م���ن ا�ستخدامه؛ حيث ميكن 

 اإىل: الكينوا 
ً
م���ن خلل هذا الت�سنيف تق�سيم اأ�سناف الكينوا املزروعة حاليا

 وهي االأ�سناف الت���ي اختريت اأو خ�سعت لعمليات 
ً
املح�ّس���ن اأو املتداول جتاريا

حت�سني وراثي يف حمطات بحثية جتريبية، واالأ�سناف االأ�سلية وهي االأ�سناف 

الت���ي اختارها املزارعون اأنف�سهم اأو املجتمع���ات املحلية اأو ال�سكان االأ�سليون. 

ولغر����س اختبار اأ�سناف الكينوا حتت اإجهادات امللوحة فقد اأجريت جتربتني 

خلل املو�سم ال�ستوي 2015/2014م وهما كما يلي:

اأجري���ت التجربة االأوىل يف �سهر يونيو ع���ام 2014م يف حمطة البحوث الزراعية 

بالرمي����س، حيث مت زراعة البذور يف اأطباق الختب���ار االإنبات لثلثة اأ�سناف من 

 (NSL- 106398و  AMES- 13761و AMES-1372 ( حم�س���ول الكين���وا

بهدف درا�سة منو البادرات وطول اجلذر )�سم( ووزن البادرات واجلذور )جم( 

وال���وزن االإجمايل لفرتة ثلث���ة اأ�سابيع حتت ظروف املخت���رب يف اأربعة م�ستويات 

م���ن امللوحة )1 و2 و4 و6 دي�سي�سمني/م(. اأ�سارت نتائج التحليل االإح�سائي اإىل 

اأن هن���اك تاأثري معنوي للأ�سناف بالن�سبة جلميع ال�سفات، يف حني كانت هناك 

تاأث���ريات معنوية مل�ستوي���ات امللوحة بالن�سبة لطول اجل���ذر ووزن البادرات فقط. 

ومل تك���ن تاأثريات التداخل معنوية بالن�سبة جلمي���ع ال�سفات، حيث كانت هناك 

ا�ستجاب���ة متغ���رية للأ�سناف الثلث���ة يف كل �سفة. كما مت احل�س���ول على ن�سبة 

اإنبات تراوحت بني 31 -76.5% بالن�سبة للأ�سناف و بني 43 -52.00% بالن�سبة 

مل�ستوي���ات امللوح���ة. اأو�سح���ت النتائ���ج كذلك باأن���ه مل يكن هناك اجت���اه وا�سح 

لل�ستجاب���ة للملوح���ة يف باق���ي ال�سفات ما ع���دا طول اجلذر ال���ذي كان معنويا 

ومنخف�س���ا مبقدار 3.84�سم يف م�ستوى امللوحة )6 دي�سي�سمني/م( باملقارنة مع 

ال�ساهد )1 دي�سي�سمني/م(، كان اأداء ال�سنف )AMES- 13761( االأف�سل من 

حيث متو�سط �سفات النمو التي متت درا�ستها عرب م�ستويات امللوحة املختلفة.

 AMES- ( ويف التجربة الثاني����ة مت تقييم ثلثة اأ�سناف من حم�سول الكينوا

1372وAMES- 13761  وNSL- 106398( ودرا�ستها حتت اأربعة م�ستويات 

م����ن املي����اه املاحل����ة )1 و2 و4 و6 دي�سي�سم����ني/م( مبحطة البح����وث الزراعية 

بالرمي�����س يف املو�سم ال�ست����وي 2015/2014م ومت تنفيذه����ا بنظام القطاعات 

الع�سوائي����ة الكاملة بثلث����ة مكررات. كان الهدف من التجرب����ة هو درا�سة اأداء 

االأ�سناف الثلثة حتت ظروف حمافظة جنوب الباطنة )�سورة 96(، وحتديد 

االأ�سناف ذات االإنتاجية العالية واملقاومة للملوحة. مت زراعة البذور يف �سواين 

بل�ستيكي����ة بتاريخ 2014/11/11م ونقله����ا يف ق�ساري للحقل )بطول 50 �سم 

2014/12/9م، وقد مت ح�ساد املح�سول بتاريخ  30 �سم( بتاريخ  × وعر�س 
2015/3/11م. اأ�س����ارت نتائج التحليل االإح�سائ����ي اإىل وجود فروقات معنوية 

ب����ني م�ستوي����ات امللوح����ة املختلف����ة بالن�سبة لعدد اخلل����ف والكلوروفي����ل فيما مل 

يلح����ظ تاأثري على ارتفاع النبات )�سم( ووزن احلبوب )جم( للنبتة الواحدة. 

كما اأظهرت النتائج وجود فروق معنوية بني االأ�سناف فيما يتعلق بوزن احلبوب 

وارتفاع النبات )�س����م(. كان ال�سنف االأول )AMES-1372( االأعلى يف وزن 

احلب����وب )167 جم للنبات( اأي مايعادل 10 ط����ن/ هكتار. وبلغ متو�سط انتاج 

احلب����وب بالن�سب����ة للأ�سناف الثلثة )138 جم للنب����ات الواحد( اأي ما يعادل 

8.3 طن/هكت����ار. اأظه����رت االأ�سناف الثلثة مقاومة عالي����ة جلميع م�ستويات 

امللوح����ة وهذا موؤ�س����ر على اأن هذه االأ�سن����اف باإمكانها اأن تتحم����ل ملوحة مياه 

اأعلى من 6 دي�سي�سمني/م. لذا �سيتم اإعادة التجربة يف املو�سم ال�ستوي القادم 

مع اإ�سافة م�ستويات اأعلى من امللوحة قد ت�سل اإىل 10 دي�سي�سمني/م.

�صورة 96 )اأ( و)ب(. حم�صول الكينوا يروى مب�صتويات ملوحة خمتلفة يف حمطة البحوث الرئي�صية بالرمي�س
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التق�ســي عــن وجــود ال�ساملونيــل واأنواعهــا يف حلــوم وبي�ــض 

الدواجن والتو�سيف اجلزيئي لها 

يعت���رب مر�س »ال�ساملونيل« من االأمرا�س املنت�سرة عامليا وهو اأحد االأمرا�س 

امل�سرتكة بني االإن�سان واحليوان، حيث يتعر�س االإن�سان للعدوى باملر�س عن 

طري���ق ا�ستهلكه للحوم والبي�س و�سرب احللي���ب امللوث. ا�ستهدف امل�سروع 

الك�س���ف ع���ن اأن���واع بكتريي���ا ال�ساملونيل )�س���ورة 97( يف حل���وم الدواجن 

والبي����س، حيث مت يف هذه الدرا�سة اإ�ستهداف عدد من العينات من خمتلف 

مزارع الدواجن وامل�سالخ واأ�سواق التجزئة. مت  يف عام 2015م جمع )460) 

عين���ة من خمتلف م���زارع الدجاج اللحم يف والية ب���ركاء مبحافظة جنوب 

الباطن���ة متث���ل م�سح���ات من الدج���اج احلي اللح���م، والغب���ار، والقمامة، 

واالأع���لف، ومياه ال�س���رب، وم�سحات من االأحذية للعامل���ني باملزارع، ومن 

الذباب احلي يف املوقع، وم�سحات من اأ�سطح معدات التنظيف وحتت اأ�سطح 

اأقدام الطيور احلية، باالإ�سافة اإىل عينات من اأدوات الذبح والطيور املذبوحة 

وم�سح���ات اأع�ساء من اأ�سطح االأر�سيات وم�سحات من العاملني وعينات من 

اأع�س���اء الطيور املذبوحة )الطحال الكب���د والكلى والقلب والرئتني واملبي�س 

واالأمعاء(. كما مت جمع عينات من حلوم الدواجن والبي�س من خمتلف جتار 

التجزئة. العينات التي مت جمعها مت ترقيمها ومعاجلتها يف فرتة ترتاوح بني 

2 - 4 �ساع���ات لتهيئته���ا للفحو�س���ات املطلوبة. مت تاأكي���د وجود )32( حالة 

ايجابية لبكترييا ال�ساملونيل من جمموع العينات التي مت جمعها من خمتلف 

م���زارع الدواج���ن اللحم ومن حل���وم الدجاج، كما مت احل�س���ول على عدد 

)12( عينة ايجابية لل�ساملونيل من حلم الدجاج وعدد )6( عينات ايجابية 

لل�ساملونيل من البي�س. مت الك�سف عن التو�سيف اجليني لعدد )10( عينات 

يف خمتربات وزارة ال�سحة اأما بقية العينات ف�سيتم ار�سالها اإىل خمتربات 

معتمدة خارج ال�سلطنة لعمل  الفحو�سات امل�سلية.  

�صورة 97. م�صتعمرة ال�صاملونيال

العنا�سرواملكونات الكيمياء احليوية للأكيا�ض املائية اخل�سبة 

وغري اخل�سبة املعزولة من الكبد والرئتني من اجلمال 

يعت����رب مر�����س احلوي�سلت/االأكيا�����س املائية  من اأه����م  االأمرا�س 

الطفيلي����ة امل�سرتك����ة اخلطرية ال����ذى ينتقل م����ن اآكلت اللحوم اإىل 

االإن�سان واحليوانات اآكلت الع�سب )املجرتات( وين�ساأ هذا املر�س 

م����ن تك����ون حوي�س����لت مائي����ة Hydatid cysts  خمتلف����ة احلجم 

ف����ى االأح�س����اء الداخلية خا�س����ة الكب����د والرئتني لكل م����ن االإن�سان 

واحليوان. ينت�سر هذا املر�س يف جميع اأنحاء العامل وتعترب الكلب 

هي امل�س����در الوحيد لعدوى االإن�سان واحلي����وان، ومما ي�ساعد على 

االإنت�س����ار هو مقاومة الطفيل للظ����روف الطبيعية واملواد الكيماوية. 

تعت����رب هذه  الدرا�سة هي اأول درا�سة م����ن نوعها فى ال�سلطنة والتي 

ت�سمن����ت مقارن����ة بني املكون����ات الكيمياء احليوي����ة للأكيا�س املائية 

اخل�سب����ة وغ����ري اخل�سب����ة املعزولة م����ن الكب����د والرئت����ني للجمال 

املذبوح����ة يف م�سل����خ بلدية �سللة. م����ن اأهم املكون����ات اأو العنا�سر 

الكيمياءاحليوي����ة التي حتتويه����ا احلوي�سلت/االأكيا�س املائية هي 

الكربوهي����درات، الربوتين����ات، الده����ون، الفيتامين����ات، االأيون����ات 

والعنا�س����ر احليوية التي تلع����ب الدور الرئي�س����ي يف عمليات االأي�س 

والنم����و للأكيا�س املائية يف احلي����وان اأو االإن�سان العائل. يعد حتديد 

ه����ذه امل����واد والعنا�س����ر م����ن احليوان����ات اأو االأ�سخا�����س امل�ساب����ة 

باالأكيا�����س املائي����ة �سروري����ا ملعرفة امل�س����در االأ�سل����ي امل�سبب لهذا 

املر�����س يف االإن�سان. كما اأن له����ذه التحاليل اأهمية بالغة يف التعرف 

على اأن����واع ال�سلالت لطفيل االأكينوكك�����س امل�سبب لهذا املر�س من 

العوائ����ل املختلفة �سواء كانت احليوان����ات اأو االإن�سان والتي قد يكون 

م�سدره����ا من االأماك����ن اجلغرافية املختلفة الت����ي لها علقة وثيقة 

بطريق����ة االإ�ساب����ة واالإنت�سار ملر�����س احلوي�س����لت املائية. يف هذه 

الدرا�سة، مت حتليل عدد )20( حوي�سلة مائية من اجلمال املذبوحة 

يف امل�سل����خ وامل�ساب����ة باالأكيا�����س املائية ملقارنتها مبكون����ات عنا�سر 

الكيمواحليوي����ة لل�سائل املعزولة من الكبد )10حوي�سلت خ�سبة( 

والرئت����ني )10حوي�س����لت غري خ�سبة(. مت حتلي����ل هذه املواد عن 

طريق ا�ستخدام اجلهاز Beckman coulter. اأو�سحت نتائج هذه 

الدرا�س����ة اأن هناك تباينا وا�سحا يف معدل املكونات الكيمواحليوية 

م����ن ال�سوائ����ل املعزول����ة م����ن احلوي�س����ات املائية لكل م����ن جمموع 

الربوتني، ال�سوديوم، احلديد، الكلوريد، املاغني�سيوم، الفو�سفات، 

الرتيجلي�سرييد�����سGPO يف احلوي�س����لت  و  البلريوب����ني  جمم����ع 

املائية العزولة ح�سب اأماكن االإ�سابة )من الكبد والرئتني( وح�سب 

الربنامج الرئي�سي 9. مراقبة الأوبئة احليوانية والأمرا�ض املنقولة 

امل�سروع 9-1. مراقبة ور�سد الأمرا�ض احليوانية النا�سئة واملتوقع ن�سوئها 
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خ�سوبة احلوي�سلت )خ�سبة وغري خ�سبة(، وقد اأظهرت النتائج 

كذل����ك باأن هن����اك فروق����ات معنوي����ة عالي����ة )p<0.05( يف معدل 

 (mmol/l( والفو�سفات )mmol/l( الرتكيز لكل من ال�سودي����وم

يف ال�سوائل املعزولة من احلوي�سلت املائية غري اخل�سبة )158.8 

and 5.98(  مقارن����ة باحلوي�س����لت اخل�سب����ة، بينم����ا وج����د باأن 

هناك فروقات معنوية عالية )p<0.05( يف معدل الرتكيز للكلوريد 

)mmol/l( لل�سائل املعزولة من احلوي�سلت اخل�سبة )121.7) 

مقارنة بغري اخل�سبة. اأما فيما يتعلق باملحتويات الكيمياء احليوية 

لل�سوائ����ل املعزولة من الرئتني، فقد وجد باأن هناك فروقات معنوية 

عالية )p<0.05( يف معدل الرتكيز لكل من ال�سوديوم )168.4) 

واجللوك����وز   )mmol/l()126.3( والكلوري����د    )mmol/l(

اخل�سب����ة  غ����ري  املائي����ة  احلوي�س����لت  يف   )44.8(  )mg/dl(

مقارن����ة باحلوي�س����لت اخل�سب����ة. يف املقاب����ل، اأظه����رت التحاليل 

 (p<0.05(الكيمواحليوية باأن����ه مل يكن هناك اأي فروق����ات معنوية

الأي من هذه املكون����ات يف ال�سوائل املعزولة من احلوي�سلت املائية 

اخل�سب����ة وغ����ري اخل�سبة من الكب����د. وقد اأثبتت ه����ذه النتائج باأن 

االإختلفات يف املكونات الكيموحيوية لل�سائل احلوي�سلي له اإرتباط 

وثي����ق يف نوعي����ة ال�سللة، اخل�سوب����ة، نوع الع�سو امل�س����اب ومكانه 

والتغيريات اجلغرفية )�سورة 98 - 100(. 

�صورة 98. اإ�ستخل�س ال�سائل املوجود فى احلوي�سلت املائية من رئة اجلمال

�صورة 99. جهاز ي�صتخدم فى التحليالت الكيميائية مل�صح 

متبقيات امل�صادات احليوية يف حلوم الدواجن والبي�س

�صورة 100. �صائل جممع من احلوي�صالت املائية

التو�سيف اجلزئيي للحوي�سلة املائية الوحيدة يف املوا�سي يف �سلطنة عمان

ينت�س���ر الطفيل  Echinococcus granulosus يف اأرجاء عديده 

يف الع���امل وباالأخ����س ب�س���كل وبائ���ي يف البل���دان التي تك���ون فيها 

اأن�سطة رعوية. وله���ذا الطفيل دورة حياة غري مبا�سرة باإ�ستخدام 

كائن���ات اأخرى، حي���ث تعترب ال���كلب العائ���ل االأ�سا�س���ي للطفيل 

ومتثل م���ع حيوانات املزرعة العائل الو�سي���ط  وميثل الب�سر العائل 

ال�س���اذ اأو غ���ري االأ�سا�س���ي. له���ذا الطفيل �س���لالت جينية مميزة 

واملعروفة مبختلف اخل�سائ�س الظاهرية والتي ي�سعب ال�سيطرة 

عليها االأمر الذى يف�سر ع���دم وجود ت�سنيف وا�سح للحوي�سلت 

املائي���ة فى �سلطن���ة عمان. مت حتديد )10( م���ن االمناط اجلينية 

باإ�ستخ���دام التحليل اجلزئيي و االختلف يف ال�سلالت عن طريق 

املتابعة بدقة للخ�سائ�س الوراثية والظاهرية للطفيل. ومت موؤخرا 

االقرتاح اأن طفيل Echinococcus granulosus من الطفيليات 

املعقدة ومن املرجح اأنها ت�ستمر يف التحول يف دورات مميزة ت�سمل 

 E. granulosus sensu stricto (genotypes G1–G3(،

 E. equines (genotype G4(، E. ortleppi (genotypes

 G5، G6/G7(، E. Canadensis (genotypes G8 and

G10( and E. felidis )lion strain(، االأم���ر ال���ذى يتطلب معه 

 Echinococcus ����القي���ام بدرا�س���ة مف�سله عن النمط اجليني ل

granulosus يف املوا�س���ي والب�س���ر يف ال�سلطن���ة. مت خ���لل ع���ام 

2015م وباإ�ستخ���دام تقنيات جزئية عديدة الفح�س والتحقق من 

العينات امل�ستبه به���ا والتي مت جمعها من اأربعة م�سالخ خمتلفة يف 

ال�سلطن���ة وذلك لتحديد النمط اجليني للطفي���ل . اأو�سح التحليل 

اجلين���ي  للطفيل باإ�ستخ���دام تقنية PCR املتكامل���ة اأن �سلالت( 

)G1( املعروفة يف املاعز و�سللة )G6( املعروفة يف اجلمال هما 

االأكرث انت�سارًا بني املوا�سي فى ال�سلطنة )�سورة 101 - 102(. 
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�صورة 101. فح�س البلمرة املت�صل�صل ملكونات احلوي�صالت املائية

�صورة 102. فح�س البلمرة املت�صل�صل ملكونات احلوي�صالت املائية

درا�ســة وبائيــة حــول انت�ســار طفيليــات الــدم يف اخليول يف 

�سلطنة عمان 

تعت����رب طفيلي����ات ثالريي����ا ايك����واي )Theileria equi( وبابي�سي����ا 

كاب����ايل)Babesia caballi( من العوامل امل�سببة لداء الباب�سيات 

)piroplasmosis( يف اخلي����ول و يعترب الق����راد الناقل االأول لها. 

يعد انت�سار هذه الطفيليات وا�سعا يف العديد من دول العامل. مت يف 

ال�سلطن����ة تنفي����ذ اأول درا�سة لهذا النوع م����ن الطفيليات يف اخليول 

يف حمافظ����ة الربميي فى ع����ام 1984م. ت�سمنت الدرا�سة فى عام 

2015م م�س����ح  وجم����ع االأم�س����ال ع�سوائيا واأي�سا مت جم����ع القراد 

)اإن وج����د( من اخليول املوجودة يف الواليات املختلفة من ال�سلطنة 

الإخ�ساعها  الختبار الك�سف عن االأج�سام املناعية  امل�سادة  لطفيل 

الثيلرييا ايكواي و بابي�سيا كابايل وذلك بهدف توفري معلومات عن 

امل�سببات املر�سية ومنط انت�سار هذا املر�س يف املناطق اجلغرافية 

املختلف����ة يف ال�سلطنة. مت يف عام 2015م جم����ع )75( عينة م�سل 

منه����ا)49( عينة من اخلي����ول و )26( عينة من احلمريمن واليات 

خمتلف����ة م����ن حمافظت����ي جن����وب و�سم����ال الباطن����ة )�س����ورة 103 

و104( و�س����وف ي�ستم����ر ن�ساط اأخ����ذ العينات يف ع����ام 2016م من 

خمتلف الواليات واملحافظات املتبقية ملزيد من الدرا�سات البحثية 

والت�سخي�سية يف هذا املجال. 

�صورة 103. جمع عينات دم من اخليول

�صورة 104. جمع عينات الدم من احلمري

ت�سنيف انواع القراد من اجلمال يف �سلطنة عمان 

تنت�س���ر اال�ساب���ة بالق���راد ف���ى �سلطنة عم���ان ب�سكل وا�س���ع وفقا 

للتقارير الواردة من قبل االطباء البيطريني املحليني واملزارعني، 

اإال اأن التقاري���ر املتعلقة بدرا�سة انت�سار ه���ذا القراد بني اأن اأنواع 

احليوان���ات املختلفة مازالت حم���دودة جدا. مت خ���لل ال�سنوات 
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املا�سي���ة اإج���راء درا�سة عل���ى مر����س  الثالرييا  باالأغن���ام والتي 

اأظه���رت نتائجه���ا وجود علقة ب���ني املر�س و انت�سار ن���وع القراد 

Hyalomma anatolicum يف  بع�س مناطق ال�سلطنة، باالإ�سافة 

اإىل اإج���راء درا�سة اأخ���رى على ت�سنيف نوع الق���راد وانت�ساره يف 

ال���رثوة احليواني���ة حمليا. مت الرتكي���ز فى الدرا�س���ة على حتديد 

اأن���واع القراد املختلفة التي ت�سيب االإبل يف ال�سلطنة وذلك بهدف 

امل�ساهم���ة فى و�س���ع اأ�سا�سيات لربام���ج وقائية حتد م���ن انت�سار 

القراد. علوة على ذلك، فاإنه ومن خلل درا�سة وبائيات القراد 

يف اجلم���ال، ميك���ن توقع دوره���ا يف نقل االأمرا����س املختلفة التي 

تنتق���ل بوا�سطتها. مت خلل عام 2015 جمع )75( عينة من االإبل 

م���ن واليات خمتلف���ة يف ال�سلطنة )�س���ورة 105 - 106(. و�سوف 

ي�ستم���ر ن�ساط اأخذ العينات من الواليات املختلفة من املحافظات 

املتبقية ملزيد من الدرا�سات. 

�صورة 105 )اأ( و)ب(.جمع عينات القراد من اجلمال

�صورة 106. قراد )Hyalomma dromedarii) مت جمعه من اجلمال

حتديــد تراكيــز املعــادن الثقيلــة والعنا�ســر النــادرة يف دم 

اجلمال يف حمافظتي �سمال وجنوب الباطنة 

ت�سب����ب متبقيات املع����ادن الثقيلة تاأثريات خط����رية على ال�سحة 

احليواني����ة وتوؤدي اإىل خ�سائر اإقت�سادي����ة فادحة نتيجة الت�سمم 

احل����اد واملزمن وبالتايل نف����وق احليوانات. تدخ����ل هذه املعادن 

يف ج�س����م احلي����وان من خ����لل االأع����لف احليواني����ة واالأعلف 

اخل�سراء وم����ن ماء ال�سرب واالأدوية وغريه����ا. وهناك م�سادر 

اأخ����رى ت�سبب الت�سم����م باملع����ادن الثقيلة مثل تن����اول احليوانات 

حمتوي����ات معدني����ة ت�ستمل عل����ى تركي����زات عالي����ة م����ن املعادن 

الثقيل����ة والن����ادرة مثل لعق االأ�سط����ح املطلية باالأ�سب����اغ املحتوية 

على املعادن الثقيلة باالإ�ساف����ة اإىل املراعي التي تعر�ست لتلوث 

بيئ����ي باملعادن الثقيلة وهو ال�سبب االأكرث تطورًا للت�سمم باملعادن 

الثقيل����ة يف ال����دم. مت تنفيذ هذه الدرا�سة به����دف حتديد تركيز 

املعادن املختلفة )النحا�س والزنك والكوبلت والكروم واملنجنيز 

واحلدي����د( باالإ�سافة اإىل حتديد تركيز املع����ادن غري االأ�سا�سية 

مث����ل الباري����وم والليثي����وم والزركونيوم. وحتدي����د تركيز املعادن 

االأق����ل �سمي����ة مثل االأملني����وم والق�سدي����ر واملعادن االأك����رث �سمية 

مث����ل  جمموع����ة الزئب����ق والكادميوم يف اجلم����ال. مت خلل عام 

2015 جمع عدد )215( عينة من االإبل تنتمي اإىل )56( قطيعًا 

مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة )�سور 107(. 
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�صورة 107. اأخذ العينات من اجلمال 

التو�سيف اجلزيئي لفريو�ض مر�ــض نيوكا�سل الدجاج املعزول 

ومقارنته مع عرتة اللقاحات امل�ستخدمة يف ال�سلطنة 

يعت���رب مر�س نيوكا�س���ل الدجاج اأح���د اأهم االأمرا����س الفريو�سية 

الفتاك���ة واملعدي���ة و�سريع���ة االإنت�س���ار م�سبب���ا خ�سائ���ر اإقت�سادية 

فادح���ة. ي�سي���ب املر�س الطي���ور ب�سورة عامة والدج���اج ب�سورة 

خا�س���ة، كم���ا ي�س���اب االإن�س���ان به���ذا املر����س احيانا ف���ى �سورة 

اإحتق���ان واأمل �سدي���د يف العني وت�ستمر هذه االأعرا����س لعدة اأيام. 

اأكت�س���ف املر�س الأول م���رة يف جزيرة جاف���ا باإندوني�سيا وذلك يف 

ع���ام 1926م ويف مدينة نيوكا�سل باإجنل���رتا عام 1927م. وخلل 

)30( عام���ا اإنت�س���ر املر����س يف معظ���م بل���دان العامل وم���ن بينها 

بل���دان ال�سرق االأو�سط، ويف �سلطنة عمان ظهرت العديد من البوؤر 

املر�سي���ة يف حمافظ���ات ال�سلطنة املختلف���ة يف ال�سنوات االأخرية، 

ويعتربالتح�س���ني اأ�سمن واأ�سهل طريقة ملن���ع حدوث املر�س حيث 

توج���د لقاح���ات عدي���دة تختلف يف الع���رتات الت���ى حتتويها وعلى 

الرغ���م م���ن اإ�ستعمالها اإال اأن���ه مازالت هناك ب���وؤر مر�سية تظهر 

ب���ني الفينة واالأخرى، لذا اأ�سب���ح من ال�سروري تو�سيف الفريو�س 

املعزول يف ال�سلطنة ومعرفة الت�سل�سل اجليني له ومقارنته مع عرت 

اللقاحات امل�ستخدمة الإختيار اللقاح املنا�سب. 

مت خ���لل ع���ام 2015م ع���زل فريو����س مر����س نيوكا�س���ل الدجاج يف 

واليتي �سح���ار ونزوى، حيث مت الع���زل من الرئ���ة والق�سبة الهوائية 

والطحال على اأجنة بي�س الدجاج النامي بعمر يرتاوح بني 9-11 يوم 

وذل���ك باحلقن فى التجويف االألنت���وي وبعد فرتة ح�سانة االأجنة عند 

درج���ة ح���رارة 37 درجة مئوي���ة مت التحري عن الفريو����س يف ال�سائل 

االألنت���وي املح�س���ود باإختبار الت���لزن الدموي ال�سري���ع على �سريحة 

زجاجية باإ�ستخدام كرات الدم احلمراء للدواجن. ومت تاأكيد فريو�س 

النيوكا�س���ل باإ�ستخدام م�سل مرجعي موج���ب بفح�س اإثبات ظاهرة 

التلزن الدموي. مت متري���ر الفريو�س املعزول بفح�س تفاعل البلمرة 

املت�سل�سل )�س���ورة 108 - 110( كما �سيتم خلل عام 2016م درا�سة 

الت�سل�س���ل اجليني للفريو�سات املعزولة ور�سم ال�سجرة اجلينية ملعرفة 

ن�سبة الت�سابه بينها وبني الفريو�سات امل�ستخدمة فى اللقاح. 

�صورة 108. طائر م�صاب مبر�س النيوكا�صل

�صورة 109. ت�صريح طيور م�صابة

�صورة 110. اإحت�صاء دموي فى اأمعاء طيور م�صابة مبر�س النيوكا�صل

درا�سة الوبائية اجلزيئية ملر�ض ال�سعار فى �سلطنة عمان 

يعتربمر�س ال�سعار من االأمرا����س املتوطنة فى �سلطنة عمان وقد 

اأثبتت الدرا�س���ات ال�سابقة التى اأجري���ت يف مركز بحوث ال�سحة 

احليواني���ة اأن العام���ل الناق���ل للمر����س ه���و الثعال���ب. من خلل 

الدرا�س���ات الت���ى اأجري���ت يف املرك���ز خ���لل الفرتة م���ن 2011-
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2013م، مت ع���زل )4( ع���زوالت م���ن فريو�س ال�سع���ار من مناطق 

وحيوان���ات خمتلفة م���ن ال�سلطنه وعن���د اإج���راء التحليل اجليني 

له���ذه الفريو�سات )جدول 30(، اأظهرت النتائج اأن هذه العزوالت 

متقارب���ة جينيا من بع�سه���ا. ولغر�س تو�سي���ع الدرا�سة، مت اإجراء 

التحليل اجليني لع�سر عين���ات موجبة ملر�س ال�سعار خلل الفرتة 

م���ن 2014-2015م لغر����س ر�س���م ال�سجرة اجليني���ة )�سكل 30) 

ومقارنته���ا م���ع الفريو�سات املختلفة ف���ى املنطقة والع���امل ملعرفة 

التغريات اجلينية )اإن وجدت( ومعرفة م�سادرها.   

 جدول 30. حتليل عزوالت فريو�س ال�صعار يف �صلطنة عمان من حيوانات ومناطق خمتلفة 

رقم املدخل فى البنك الوراثى نوع احليوان الوالية م

Kj018778 كلب �سللة 1

Kj018779 �ساأن بهل 2

Kj018780 ماعز جعلن بنى على 3

Kj018781 ثعلب بهل 4

Kj018782 �ساأن نزوى 5

Kj018783 �ساأن منح 6

Kj01874 بقرة نزوى 7

Kj01875 ماعز اأدم 8

�صكل 30. ال�صجرة اجلينية لفريو�س ال�صعار املعزول من �صلطنة عمان
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درا�ســة املتغريات اجلزيئية لفريو�ض اإلتهــاب جراب فابري�سيا 

املعدي )مر�ض اجلمبورو( يف الدواجن يف �سلطنة عمان 

يع���د مر�س اإلتهاب ج���راب فابري�سيا املع���دي )مر�س اجلمبورو( 

م���ن االأمرا����س الفريو�سي���ة التى ت�سي���ب الدواجن، حي���ث ي�سبب 

املتغري الفريو�سي عايل ال�سراوة خ�سائر اإقت�سادية كبرية. هناك 

نوعان من االأمناط امل�سلية للفريو�س، كما اأن هناك اأنواع متعددة 

للأنتيج���ني للع���رتة املتغ���رية. وبالرغم من اأن املر����س متوطن فى 

�سلطن���ة عمان، اإال اأن���ه ال توجد معلومات عن ال�س���لالت املختلفة 

للفريو����س فى ال�سلطنة. ظهرت خلل ع���ام 2015م عدد )7( بوؤر 

مر�سي���ة للمر�س فى مناطق خمتلفة م���ن ال�سلطنة )�سورة 111) 

وكان الت�سخي�س االأويل من االأعرا�س وال�سفة الت�سريحية )�سورة 

112(، حيث مت جمع عينات لغدة جراب فابري�سيا واأظهرت نتائج 

الفحو�سات املختربية بالفح�س ال�سريع وفح�س البلمرة الت�سل�سل 

اأن ه���ذه العينات اإيجابي���ة للمر�س و�سيتم خلل عام 2016م عمل 

التحلي���ل اجليني للع���زوالت ملعرف���ة التغريات اجلزيئ���ة للفريو�س 

ومقارنتها مع ال�سجرة اجلينية )�سورة 113(. 

�صورة 112 )اأ( و)ب(. تنكرز واأنزفة على ع�صالت الفخذ )اأ( وكرب حجم جراب فابري�صيا )ب(

�صورة 111)اأ( و)ب(. �صي�صان م�صابة مبر�س اإلتهاب جراب فابري�صيا )اجلمبورو(

�صورة 113 )اأ( و)ب(. عينات اإيجابية للمر�س بالفح�س ال�صريع )اأ( وفح�س البلمرة املت�صل�صل لطيور م�صابة باملر�س )ب(
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التحقق ب�ســاأن اإمكانية اإنتقال البكترييــا الكروية العنقودية 

الذهبية املعروفــة بـ �ستافيلوكوك�ض اأريو�ــض املقاومة لأدوية 

متعددة بني املا�سية واملخالطني من الب�سر يف �سلطنة عمان 

تعت���رب البكتريي���ا الكروي���ة العنقودي���ة الذهبي���ة املعروف���ة ب� 

�ستافيلوكوك����س اريو����س بكتريي���ا مر�سي���ة انتهازي���ة حتملها 

احليوان���ات وحوايل ثل���ث �سكان العامل م���ن الب�سر يف فتحتي 

االأن���ف. ت�سبب ه���ذه البكتريي���ا اال�سابات اجللدي���ة الب�سرية 

واأي�س���ا اإ�ساب���ات االأع�س���اء الداخلي���ة للج�س���م و بع�س هذه 

�ستافيلوكوك����س  اأ�سبح���ت  للميثي�سيل���ني.  مقاوم���ة  االأن���واع 

 (MRSA( اأوريو����س املقاومة للم�س���ادات احليوية املتع���ددة

�سبب رئي�سي يف اإ�ساب���ة و موت الكثري من الب�سرعلى م�ستوى 

الع���امل. ويف ال�سن���وات االأخرية، وج���د اأن الع���رتات النا�سئة 

املقاومة للأدوية املتعددة ل���� �ستافيلوكوك�س اريو�س قد جعلت 

الع���لج �سعب وطوي���ل االأمد واأقل جناح���ا بالن�سبة الإ�سابات 

ال� �ستافيلوكوك����س اريو�س. وتعد م���زارع احليوانات وامل�سالخ 

م�س���درا لتعر�س االن�س���ان ل� �ستافيلوكوك����س اريو�س املقاومة 

 .)MDRSA( و )MRSA( للم�س���ادات احليوية مبا يف ذلك

اإن اإ�ستخدام امل�س���ادات احليوية على نطاق وا�سع وخ�سو�سا 

تل���ك التي ت�ستخدم ع���ادة لتن�سيط النمو ف���ى احليوانات من 

�ساأن���ه ان يوؤدي اإىل وجود بكترييا مقاومة للم�سادات احليوية 

والت���ي ميك���ن اأن تنتق���ل ب���ني احليوان���ات والب�سر. لق���د قام 

الباحث���ون فى مركز بحوث ال�سح���ة احليوانية بتحديد عرتة 

ل���� �ستافيلوكوك�س مقاومة للميثي�سيل���ني منت�سرة مب�ستوى عال 

فى اخليول والذى ينذر بخط���ورة انتقال العدوى اإىل اخليالة 

واحل�سور يف ميادين ال�سباقات. ال توجد معلومات فى الوقت 

احلايل حول انت�سار �ستافيلوكوك����س اريو�س املقاومة للدوية 

املتع���ددة ب���ني املا�سية )اجلم���ال واالبق���ار والغن���م واملاعز( 

وكذل���ك العاملني يف جم���ال  تربية املا�سي���ة  )املربني وعمال 

امل���زارع واالطب���اء البيطري���ني واأ�سحاب احليوان���ات وعمال 

امل�سال���خ(. مت خ���لل 2015م جم���ع ع���دد )523( عين���ة من 

)58( جم���ل و )184( بق���رة و)113( ماع���ز و)136( غن���م 

و )27( ح�س���ان و)5( حم���ري من خمتل���ف واليات حمافظة 

جنوب الباطنة حيث يتم حاليا فح�س العينات لتحديد عرتة 

ال�ستافيلوكوك����س اريو����س وبعد ذلك �سيت���م فح�س مقاومتها 

للميثي�سيلني. 

�سللــة  وعــزولت   )Rev.1( للقــاح  التمييزيــة  الدرا�ســة 

برو�سيــل melitensis عن طريق حتليــل البلمرة املت�سل�سل 

 Pst1 Site Polymorphism of( جلــني   )PCR)

omp2( يف �سلطنة عمان

يعت����رب مر�س الربو�سيل هو مر�س حي����واين املن�ساأ وهو من االأمرا�س 

امل�سرتك����ة وال����ذى ينتقل ب����ني االن�س����ان واحليوان وي�سي����ب جمموعة 

كب����رية من الثدييات وتعد �سللة برو�سي����ل melitensis �سببا رئي�سا 

من اأ�سباب االإجها�����س يف االأغنام واملاعز. وي�ساب االن�سان باملر�س 

ع����ن طريق االت�سال املبا�سر مع املواد امللوث����ة مثل االأغ�سية اجلنينية 

اأو نتيج����ة ل�سربه للحليب غ����ري املب�سرت. ولعدم وجود علج فعال حتى 

 Rev1 فقد مت اإدخال لقاح ،melitensis االآن لعلج عدوى برو�سيل

للتقليل من اال�سابة يف الرثوة احليوانية. ومع ذلك فاإن هناك درا�سات 

اقرتحت اأن اللقاح Rev1 ميكن اأن يوؤدي اإىل ا�ستمرار تواجد املر�س 

يف احليوان����ات املح�سنة وتعيد ن�سر املر�س م����رة اأخرى، علوة على 

ذلك فاإن �سللة اللقاح قد ت�سبب اأي�سا العدوى الب�سرية، واإىل يومنا 

ه����ذا مل تتمكن االختبارات التقليدية )RBT، iELISA، cELISA، و 

اختبار التثبيت املكملة )Complement fixation test( امل�ستخدمة 

للك�س����ف ع����ن االأج�س����ام امل�س����ادة �س����د برو�سي����ل melitensis من 

التمييز ب����ني اال�ستجابات املناعية للحيوان����ات امل�سابة من تلك التي 

مت تطعيمه����ا بلق����اح Rev1. ولذلك فقد مت يف ه����ذه الدرا�سة اإدخال 

فح�����س PCR للتمييز بني ال�س����لالت املعزولة م����ن املا�سية امل�سابة 

واملح�سن����ة. ومت خلل ع����ام 2015م جمع عينات احلليب من املا�سية 

املح�سنة وغري املح�سن����ة )�سورة 114( ال�ستخراج احلم�س النووي 

منها، ثم اإخ�ساع هذه العينات لفح�س PCR والتو�سيف اجلزيئي.

�صورة 114. عينات احلليب التي مت جمعها من احليوانات
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ملحق1- قائمة املوظفني

املقر الرئي�صي للمديرية بالرمي�س

حمود بن دروي�س احل�سني

مدير عام املديرية العامة البحوث الزراعة واحليوانية

عبد العزيز بن �سامل احلارثي

مدير مركز بحوث االإنتاج النباتي

يو�سف بن حممد الرئي�سي

مدير مركز بحوث النخيل

ح�سن بن �سالح البلو�سي

مدير ال�سوؤون االإدارية واملالية 

�سامل بن علي اخلاطري

مدير مركز بحوث وقاية النبات

حمدان بن �سامل الوهيبي

مدير مركز بحوث الرتبة واملياه 

عبد املجيد بن حمود الروحي

مدير مركز بحوث ال�سحة احليوانية 

را�سد بن �سعود احلب�سي

مدير مركز بحوث االإنتاج احليواين

ماهر بن غريب بن حمد املعويل

املديرامل�ساعد ملركز بحوث ال�سحة احليوانية

نا�سر بن �سعيد اجلابري

املدير امل�ساعد لل�سوؤون االإدارية واملالية

عبداهلل بن خمي�س امبو�سعيدي

رئي�س ق�سم الربيد واملحفوظات

نا�سر بن خلفان ال�سامري

رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية

عمر بن قا�سم البلو�سي

رئي�س ق�سم املوارد الب�سرية

�سعيد بن علي البلو�سي

رئي�س ق�سم تقنية املعلومات

املوظفني امل�صاندين

�سلطان بن �سامل ال�سبحي 

اأحمد بن عبداهلل احلمداين

اأحمد بن حممد الزدجايل 

اأحمد بن �سليمان اليحمدي 

علي بن حمفوظ الرواحي

اأ�سعد بن علي امل�سيفري

بدر بن ابراهيم البلو�سي

جمال بن را�سد اجلفيلي

جمعة بن �سامل املالكي

خمي�س بن �سامل العامري

اخلطاب بن عمر البلو�سي

عبداهلل بن علي الغاربي 

مرمي بنت خليفة الغافرية

نعيمة بنت �ساملني ال�سليمانية

نا�سر بن علي الكا�سبي

 نوال بنت �سامل العبادية

�سعيد بن حممد الزيدي

�سعيد بن �سامل الهنائي

ي�سرى بنت حمد الهما�سية 

كرمية بنت �سامل ال�سيابية 

هيفاء بنت اأحمد الزدجالية

وداد بنت حممد الرا�سدية

�سهام بنت حامد احل�سنية

عمر بن خمي�س ال�سامري

مركز بحوث االإنتاج النباتي

خري بن طوير البو�سعيدي، رئي�س ق�سم بحوث الفاكهة

موؤثر بن �سالح الروحي، رئي�س ق�سم بحوث اخل�سر

�سيف بن علي اخلمي�سي، رئي�س ق�سم املحا�سيل احلقلية

وامل�سادر  البذور  بحوث  ق�سم  رئي�سة  الفار�سية،  حممد  بنت  �سفاء   

الوراثية �سليم �ساحب نداف، خبري البذور واملوارد الوراثية 

عبداهلل بن حمد الربا�سدي، باحث فاكهة

علياء بنت �سالح الهنائية، باحثة البذور واملوارد الوراثية النباتية

با�سم بن �سيف الكلباين، باحث الفاكهة

فاطمة بنت �سامريد الرئي�سية، باحثة خ�سروات 

فخرية بنت نا�سر الغافرية، باحثة اخل�سروات 

نادية بنت حممد اجلابرية، باحثة حما�سيل حقلية

�سبيل بن �سامل البلو�سي، م�سرف م�ستل الفاكهة

وليد بن �سامل العربي، باحث خ�سروات

ماني�س �سيكل، باحث زراعة اأن�سجة

الفنيني 

اأحمد بن �سامل الر�سيدي

علي بن �سعد املالكي

داوود بن حمد اليحمدي

هيثم بن عبداهلل ال�سليمي

حمد بن �سعيد العزري

هلل بن جمعة املعويل

جا�سم بن حممد احلرا�سي

جا�سم بن حممد املالكي

خليفة بن �سامل ال�سباحي

من�سور بن مبارك الوهيبي

�سعيد بن �سهيل املالكي

�سالح بن هديب امل�سفريي

�سامل بن ها�سل امل�سيفري

�سامل بن حمد ال��مبيح�سي

غاية بنت �سلطان البلو�سية 
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مركز بحوث وقاية النبات

عبداهلل بن داوود الزدجايل، خبري بحوث وقاية النبات 

ح�سن بن طالب اللواتي، رئي�س ق�سم ع�سل النحل

ليلى بنت علي ال�سبحية، رئي�سة ق�سم بحوث التقييم احليوي

جنمة بنت حممود الزدجالية، رئي�سة ق�سم بحوث املكافحة احليوية

نا�سر بن حممد العربي، رئي�س ق�سم بحوث احل�سرات

ابتهال بنت جمعة الرئي�سية، رئي�سة ق�سم بحوث امرا�س النبات 

نادية بنت �سيف ال�سبحية، رئي�سة ق�سم بحوث متيقيات وجودة املبيدات 

ا�سماء بنت �سامل الناعبية، باحثة علم امرا�س النبات

فاطمة بنت غريب الرواحية، باحثة تقييم حيوي للمبيدات

فاطمة بنت �سليمان العربية، باحثة �سميات

مع�سومة بنت حممد العجمية، باحثة �سميات

حممد بن �سامل العويف، باحث احل�سرات

نائلة بنت حممد امل�سلمية، باحثة اأمرا�س النبات

جناة بنت عبداهلل العجمية، باحثة املكافحة احليوية

قي�س بن �سيف املعويل، باحث امرا�س نبات

را�سد بن حمدان ال�سيدي، باحث املكافحة احليوية

�سامية بنت جمعة الناعبية، باحثة املكافحة احليوية

�سبيب بن مو�سى البلو�سي، باحث اأمرا�س نبات 

ثويني بن ها�سل الغافري، باحث ح�سرات

ابت�سام بنت �سامل املزيدية، باحثة تقييم حيوي للمبيدات

كرمية بنت نعمان العامرية، باحثة اأمرا�س نبات

مرمي بنت خمي�س الها�سمية، باحثة ح�سرات

الفنيني

عادل بن خمي�س امل�سيفري

اأحمد بن باقر الداوود

اأحمد بن �سعيد الدرمكي

علي بن ح�سن البلو�سي

علي بن حممد اليحمدي

اأنور بن يو�سف البو�سعيدي 

اأ�سعد بن جمعة امل�سيفري

بدر بن حممد اليحمدي

ح�سني بن �سعيد عبدالباقي

اإميان بنت �سلطان البحرية

عي�سى بن �سامل احلمداين

ماجد بن حممد اخلمي�سي

من�سور بن �سامل املالكي

حممد بن حامد ال�سيابي

مو�سى بن اإبراهيم الريامي

را�سد بن مبارك احلمداين

�سعيد بن �سامل امل�سروري

�سيف بن �سليمان اجلابري

�سامل بن حممد الزدجايل

تهاين بنت �سالح اخلنجرية

مركز بحوث الرتبة واملياه

�سعود بن علي الفار�سي، رئي�س ق�سم بحوث الرتبة

�سامل بن عبداهلل الرا�سبي، رئي�س ق�سم بحوث الزراعة امللحية

عي�سى بن را�سد الغريبي، باحث ري

حمود بن �سويدان الها�سمي، باحث ميكروبيولوجيا الرتبة

جمعان بن ربيع، باحث زراعة ملحية

ماجدة بن �سليمان الزدجالية، باحثة تربة

منري بن �سعيد اليحيائي، باحث تربة

نا�سر بن �سامل الوهيبي، باحث تربة

يحيى بن نا�سر الوهيبي، باحث زراعة ملحية

الفنيني

احلم بنت علي البلو�سية

فهد بن زايد امل�سيفري

ابراهيم بن حمد امل�سيفري

جمال بن حمود احلب�سي

جا�سم بن حممد الر�سيدي

�سامل بن نا�سر العامري

يحيى بن �سامل ال�سليماين

فاطمة بنت عبداهلل اخلرو�سية

علي بن ال�سغري املبيح�سي

مركز بحوث النخيل

الغالية بنت حميد املعمرية، رئي�سة ق�سم بحوث التقنية احليوية 

خالد بن حممد ال�سعيلي، رئي�س ق�سم بحوث ال�سناعات الغذائية

�سعيد بن خمي�س ال�سباحي، رئي�س ق�سم بحوث ب�ستنة النخيل 

�سليمان بن عبداهلل العامري، باحث ب�ستنة

عبا�س بن عبد الهادي اللواتي، باحث تقنية حيوية

عبداهلل بن اأحمد اجلابري، باحث تقنية حيوية

من�سورة بنت خلفان العامرية، باحثة �سناعات غذائية

اأمل بنت خليفة الغافرية، باحثة �سناعات غذائية

اأني�سة بنت مبارك الغاب�سية، باحثة �سناعات غذائية

اإبت�سام بنت را�سد احلرا�سية، باحثة تقنية حيوية

مروة بنت �سليمان الهنائية، باحثة تقنية حيوية

اأحمد بن �سعيد املعويل، باحث تقنية حيوية

لطيفة بنت �سامل املقبالية، باحثة تقنية حيوية 

الفنيني

اإبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي

جمعة بن �سعيد ال�سيابي

خمي�س بن عبداهلل الرا�سدي

عمر بن �سيخان املعمري
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مركز بحوث االإنتاج احليواين

حمود بن هلل اخلنجري، رئي�س ق�سم بحوث اإنتاج حيواين

خلفان بن مطر ال�سرجي، رئي�س ق�سم بحوث تغذية احليوان

يا�سر بن عبيد ال�سكيلي، رئي�س ق�سم بحوث التنا�سل

فهد بن حمفوظ اليحيائي، باحث اإنتاج حيواين 

اإيهاب بن م�سطفى �سعت، باحث تربية حيوان

حممد عبداجلواد مليكه، طبيب بيطري 

طلل بن مرهون ال�سديري، باحث اإنتاج حيواين

�سعيد بن �سيف العمريي، باحث اإنتاج حيواين

كرمية بنت را�سد ال�سنانية، باحث اإنتاج حيواين

اأحمد فرج م�سطفى االألفي، باحث اإنتاج حيواين

اأحمد بن نا�سر االإ�سماعيلي، باحث التلقيح ال�سناعي

حممود بن حمدان العامري، باحث املحا�سيل احلقلية 

علء داوود احلمداين، خبري تغذية احليوان

اأحمد حممد ح�سني، خبري تنا�سل احليوان  

الفنيني

 عاجب بن عبداهلل النوبي

ا�سعد بن خمي�س امل�سيفري

حممد بن خليفة اليحمدي

نا�سر بن �سامل املخزومي

�سعيد بن حممد الدرمكي

�سلطان بن �سعيد املعويل

املوظفني امل�ساندين

طارق بن حيدر البلو�سي

مركز بحوث ال�صحة احليوانية

�سامل بن �سليمان بن را�سد املخلدي، رئي�س ق�سم بحوث االأمرا�س البكتريية

فادية بنت عبداهلل الكيتانية، رئي�س ق�سم بحوث االأمرا�س الطفيلية

�سامية بنت جمعة البو�سعيدية، رئي�سة ق�سم بحوث الكيمياء احليوية وال�سموم

حممد حماد ح�سني، خبريعلم االأوبئة 

حممد ح�سن بدي، خبري علم الفريو�سات

حممد حممد �سيد احمد، خبريعلم اأمرا�س 

جميلة بنت �سعيد الكلبانية، اأخ�سائي كيمياء حيوية و�سموم

�سابرة بنت علي بن نا�سر اليحيائية، اأخ�سائي طفيليات

�سعيد بن عبداهلل بن خلفان املع�سري، اأخ�سائي كيمياء حيوية و�سموم

�سمو�س بنت عبداهلل الريامية، باحثة �سحة بيطرية 

حممد خالد من�سور، باحث فريو�سات

حممد ندمي، باحث بكترييا

الفنيني

عبداهلل بن �ساعد ال�سيابي

جمعة بن �سعيد امل�سيفري

حممد بن �سومار الزدجايل

نا�سر بن �سامل اليحمدي

�سيف بن �سعيد بن عامر احلب�سي

�سونيل راجاموين

املوظفني امل�صاندين

فاطمة بنت �سعيد البدرية

خليفة بن ابراهيم العلوي

دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة الداخلية

علي بن �سامل العدوي، مدير دائرة البحوث الزراعية واحليوانية

عبداهلل بن ربيع الوائلي، رئي�س حمطة بحوث الرثوة احليوانية بوادي قريات

علي بن �سيخان الريامي، رئي�س ق�سم ال�سوؤون االدارية واملالية

مبارك بن �سيف العربي، رئي�س ق�سم الزراعة الن�سيجية

نا�سر بن زاهر العربي، رئي�س ق�سم بحوث النخيل

حممد بن �سعيد الكندي، رئي�س ق�سم االنتاج واالكثار

والنباتية  الوراثية  وامل�سادر  البذور  باحث  الهنائي،  علي  بن  �سالح 

واملكلف باأعمال رئي�س ق�سم الزراعة الن�سيجية 

عبداهلل بن �سليمان العربي، باحث زراعة ن�سيجية

عي�سى بن مو�سى املنذري، باحث ح�سرات

فادية بنت جمعة ال�سبارية، باحثة زراعة ن�سيجية

منال بنت خلفان ال�سكيلية، باحث زراعة ن�سيجية

م�سعود بن �سليمان العزري، باحث امرا�س نبات

مهنا بن علي املفرجي، باحث زراعة ن�سيجية 

م�سطفى بن زاهر العدوي، باحث زراعة ن�سيجية

ريا بنت �سيف التوبية، باحث زراعة ن�سيجية

را�سد بن خلفان ال�سكيلي، باحث خ�سر

اأحمد بن حممد املنذري، باحث امرا�س النبات

�سامل بن علي احلميمي، باحث ب�ستنة نخيل

�سامل بن من�سور الغماري، باحث 

�سامل بن نا�سر العربي، باحث زراعة ن�سيجية

�سامل بن �سيف النبهاين، باحث علم احل�سرات

�سعود بن خلف ال�سبيحي، باحث اإنتاج حيواين

اأم كلثوم بنت �سليمان الداغرية، باحث زراعة ن�سيجية

يحيى بن هلل العربي، باحث حما�سيل احلقلية

يا�سمني بنت هلل العربية، باحثة زراعة ن�سيجية

خالد يو�سف عبد املجيد، طبيب بيطري

الفنيني

�سامل بن من�سور العوميري

عبد الغني بن �سليمان الهنائي

عبداهلل بن �سامل املفرجي

عدل بن عبداهلل العربي

اأحمد بن حمد العلوي
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اأحمد بن ها�سل اجلامودي

اأحمد بن م�سعود ال�سكيلي

اأحمد بن حممد الهنائي

اأحمد بن نا�سر الوردي

اأحمد بن �سامل الرا�سدي

علي بن خلفان الهنائي

علي بن مبارك احلارثي

علي بن �سعيد احلارثي

علي بن �سليمان اليحيائي

اأمل بنت جميل الهنائية

عمار بن عي�سى العلوي

اأ�سعد بن خلف الهطايل

بدرية بنت �سعود الغلبية

فاطمة بنت حمد العلوية

فاطمة بنت حمود البيمانية

جاجانن دهارما جاديكار 

غنية بنت علي اليعربية

حميد بن جنيد الهنائي

حمود بن عبداهلل العربي

هلل بن علي املفرجي

اإميان بنت حمد الهطالية

عي�سى بن العمري الهنائي

عي�سى بن �سليمان العلوي

خلف بن �سامل املفرجي

خلفان بن �سعيد الهنائي

خالد بن عبداهلل الكندي

خليفة بن عبداهلل الوردي

خليفة بن ح�سني املفرجي

خليفة بن �سعيد النا�سري

خزينة بنت خلفان الهنائية

حممود بن �سعيد ال�سكيلي

م�سعود بن عامر الربعاين

م�سعود بن حارث العدوي

حممد بن بروك الريامي

حممد بن خلفان ال�سكري

حممد بن �سعيد الق�سابي

حممد بن �سامل الهنائي

حممد بن �سامل الهنائي

منى بنت �سامل ال�سكيلية

م�سطفى بن يو�سف ال�سكري

ن�سراء بن علي الهنائية

نا�سر بن عبداهلل الوردي

نا�سر بن حارث العربي

را�سد بن علي الهطايل

را�سد بن ها�سل النا�سري

را�سد بن �سعيد ال�ساملي

را�سد بن �سعيد ال�سق�سي

را�سد بن �سيف الهنائي

�سعيد بن عبد الرحمن العربي

�سعيد بن خمي�س املعمري

�سعيد بن نا�سر العلوي

�سيف بن �سباح الهنائي

�سالح بن حمود الهنائي

�سالح بن �سامل الزحيمي

�سامل بن دريب الها�سمي

�سامل بن عي�سى العلوي

�سامل بن حمود الهنائي

�سامل بن خلفان ال�سكري

�سامل بن خمي�س ال�سليمي

�سامل بن �سعيد الهنائي

�سامل بن �سيف التميمي

�سامي بن �سعيد الوردي

�سامي بن زاهر الريامي

�سامية بنت خليفة الهنائية

�سعود بن �سليمان العربي

�سعود بن طالب العلوي

�سيخة بنت خمي�س الهنائية

�سيخان بن حارب ال�سكري

�سليمان بن عبداهلل النبهاين

�سليمان بن �سامل الهنائي

�سلطان بن �سامل اخلمي�سي

طلل بن �سامل العنقودي

ثريا بن �سامل النبهانية

وليد بن بطي الهنائي

يو�سف بن مرهون الهنائي

زيد بن خمي�س اخل�سوري

زيد بن �سامل الهنائي

املوظفني امل�ساندين

عبداهلل بن �سامل ال�سكيلي

حمد بن �سليمان اخلاطري

ها�سل بن حمدان الهنائي

حميد بن خمي�س اليحيائي

خلفان بن جمد ال�سعيلي

حممد بن غ�سن الهنائي

حممد بن نا�سر املفرجي

حممد بن نا�سر الريامي
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�سعيد بن را�سد امل�سلحي

�سامل بن عامر اجلديدي

�سامل بن خادم الهنائي

حممد بن نا�سر الريامي

�سامل بن خمي�س اجلديدي

عي�سى بن نا�سر بن ربيع العربي

دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

اأحمد بن بخيت ال�سنفري، مدير البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

عبداهلل بن �سامل الروا�س، رئي�س حمطة للبحوث احليوانية ب�سللة

عو�س بن عبداهلل ال�سيغ، مدير حمطة البحوث الزراعية ب�سللة

حممد بن اأحمد بيت ابراهيم، رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية

بخيت بن حماد تبوك، م�سرف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي

عبد العزيز بن ربيع ال�سجيبي، باحث االإنتاج احليواين

عبداهلل بن بخيت �سعد، باحث اإنتاج حيواين

عبداهلل بن �سعيد الكثريي، باحث ع�سل نحل

الف�سل بن عبداهلل بن علي اأحمد، طبيب بيطري

علي بن حم�سن ال�سنفري، باحث اإنتاج الدواجن

انور بن اأحمد بيت ف�سل، باحث فاكهة

بخيت بن �سعيد ال�سحري، باحث تربة

با�سم بن ب�سري بيت عبيدون، باحث خ�سار

حديد بن �سليم بيت �سجعنة، باحث حما�سيل حقلية

ح�سن بن اأحمد الروا�س، باحث اأمرا�س نبات

حممد بن اأحمد امل�سهلي، باحث تربة

حممد بن م�سلم تبوك، باحث حما�سيل حقلية

حم�سن بن م�سلم العامري، باحث احتياجات مائية

منى بنت �سالح املع�سنية، باحث خ�سر

نايف بن اأحمد بيت را�سد، باحث اإنتاج حيواين

نا�سر بن حممد املع�سني، باحث حما�سيل حقلية

نا�سر بن علي بيت �سعيد، باحث فاكهة

�سامل بن عو�س الف�سلي، باحث انتاج حيواين

�سامل بن �سعيد الكثريي، باحث فاكهة

�سامل بن �سالح باح�سوان، باحث انتاج حيواين

�سامي بن حممد اجلابري، باحث تربة

�سهام بنت اأدم جبجون، باحثة احل�سرات

�سامي بن حمد الها�سمي، باحث اإنتاج حيواين

دعاء بنت عبد اهلل الغافرية، باحثة نحل 

الفنيني

عبداهلل بن �سعيد الهمبا�سي 

علي بن حممد الكثريي

علي بن م�سطفى ال�سهري

علي بن �سعيد النهري

اأمني بن حممد مقيبل 

فهد بن عمر الربيكي

غازي بن خوفي�س الكثريي

غازي بن �سامل الب�سراوي

حامد بن عبداهلل باعمر

حامد بن اأحمد الكثريي

ح�سن عبد القادر الكاف

كاملة بنت �سهيل املع�سنية

خيار بنت حممد تبوك

مالك بن �سعيد زعبنوت 

حممد بن اأحمد ال�سهري

حممد بن بخيت غفرام

حممد بن خادم بيت خزمي

حممد بن حماد قطن

حممد بن مب�سر بيت رعيدان

حممد بن �سالح بيت حيدر

حممد بن يحيى زعبنوت

مب�سر �سعيد بيت رعيدان

م�سلم بن اأحمد قطن 

نوفل بن اأحمد اليافعي

قي�س بن جمعان بيت حريديت

�سعيد بن علي �سامل قطن

�سعيد بن �سامل املع�سني

�سامل بن اأحمد جيد

�سامل بن عو�س بيت �سريطان 

�سامية بنت �سعيد الزوامري

�سفاء بنت مانح بيت �سويلم

طلل بن حممد بيت بركة

يا�سر بن م�سلم قطن

املوظفني امل�صاندين

عبداهلل بن علوي باعمر

اأحمد بن حممد مقيبل

علي بن ن�سيب الربعمي

اأمينة بنت �سنجور بيت املدهوي

اأ�سماء بنت عبداخلالق بيت فرج

غازي بن عبد القادر العجيلي

خالد بن عامر ال�سنفري

خالد بن �سعيد ك�سوب

خيار بن �سهيل الزيدي تبوك

نعيمة بنت �سهيل الكثريية

�سعيد بن حماد العامري

زينب بنت بخيت باكريت
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دائرة البحوث الزراعية ب�صمال الباطنة

علي بن عبيد العدوي، مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظة �سمال الباطنة

�سالح بن علي املعمري، رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية

حممد بن حمد اجلابري، باحث فاكهة 

�سيف بن خلفان القطيطي، باحث خ�سر

�سيف بن حممد الكعبي، باحث اأمرا�س نبات

اأ�سماء بنت اإ�سماعيل ال�سرياوية، باحثة حما�سيل حقلية

�سعاد بنت حممد القرينية . باحثة فاكهة

حممد بن اأحمد ال�سدراين، باحث تقنية حيوية

اأمل بنت �سليمان الزيدية، باحثة خ�سر 

منى بنت �سلطان اجلابرية، باحثة اأمرا�س نبات

الفنيني

عبداهلل بن �سامل ال�سبلي

علي بن نا�سر ال�سيفي

بدر بن علي ال�سعدي

ح�سني بن علي ال�سبلي

خليفة بن �سعيد اجلهوري

ماجد بن خمي�س ال�سبلي

رحمة بنت خمي�س املقبالية

را�سد بن علي العربي

را�سد بن علي العمراين

�سعيد بن �سليمان ال�سريحي

�سلطان بن �سيف املقبايل

وفاء بنت مطر ال�سبلية

نا�سر بن عبداهلل املعمري

خالد بن �سيف ال�سعيدي

يو�سف بن �سيف العمراين

علي بن �سيف الغيثي

املوظفني امل�ساندين

عبداهلل بن عامر اجلهوري

دائرة البحوث الزراعية بجنوب الباطنة 

�سعود بن �سيف بن علي احلب�سي، مدير دائرة البحوث الزراعية 

قا�سم بن را�سد ال�سماخي، مدير حمطة بحوث نحل الع�سل 

جمعة بن �سامل املالكي، م�سرف م�ستل الفاكهة بربكاء

ها�سم بن �سامل احلكماين، م�سرف مزرعتي بحوث ا�ستخدامات مياه 

ال�سرف ال�سحي املعاجلة وبحوث الزراعة امللحية

الفنيني

عبداهلل بن �سامل العربي

عزة بنت حمود اللمكية

مرهون بن �سلم الب�سامي

جنية بنت علي الهطالية

حممد بن �سامل الهطايل

دائرة البحوث الزراعية بال�صرقية

خليفة بن حمد بن را�سد اجلعفري، مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي ال�سرقية

حمد بن �سامل الكا�سبي، باحث تربة ومياه

خالد بن �سعيد الها�سمي، باحث حما�سيل حقلية

�سعود بن عبداهلل الرا�سبي، باحث خ�سر

�سفاء بنت خليفة احل�سينية، باحثة خ�سر

حمود بن �سامل امل�سروري، باحث ح�سرات

الفنيني

حممد بن را�سد الها�سمي

حممد بن �سعيد اخلميا�سي

نا�سر بن �سليم الرا�سبي

نورة بنت حممد احلكمانية

�سامل بن خمي�س املعمري

�سليمان بن كنندراحلجري

�سليمان بن را�سد البلو�سي

املوظفني امل�صاندين

بدر بن �سالح اآل حمودة




